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Nĩtũramũhoya 
mũhera nĩtondũ kwa 

ihinda 
Ciũria na rũthiomi! 

Nĩ ũndũ ũcio, ariũ a Ithe witũ, ngwenda mũmenye atĩ ũhoro wa 
kũrekerwo kwa mehia nĩũhunjĩtio kũrĩ inyuĩ na ũndũ 

wa? 

 
“Rĩrĩa twahĩtĩria mũndũ ũngĩ, nĩtwethaga …ũrĩa tũngĩoherwo 

nĩo nĩguo tũcokerere gwatanĩro iitũ nao” (Jesaja 11:6,9) 

 
zuwa 

Bob Thiel, Ph.D. 
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Haƙƙin mallaka ©2016/2017/2018/2019/2022 ithuothe nĩtwagĩrĩirwo nĩ. 
kũrekerwo 1.5. Mũndũ ndarekagĩrwo nĩ tondũ no Pokračující církev Boží 
kũrekerwo mehia maitũ nĩ Ngai 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, 
Kalifornie, 93433, U.S.A. ISBN: 978-1-940482-09-5. 

ũngĩoherwo nĩo nĩguo tũcokerere gwatanĩro iitũ? 

Ibuku rĩa Ngai rĩratwĩra atĩ ithuothe nĩtwagĩrĩirwo nĩ kũrekerwo 
mehia maitũ nĩ Ngai mũthingu gũkũ thĩ? 

We nĩwe igongona rĩa kũhoroheria mehia maitũ na to mehia maitũ 

moiki nĩtwagĩrĩirwo nĩ kũrekerwo? 

Nĩũrecuka thĩiniĩ waku na ũkaigua ũkuuĩte? No wende kuoherwo 
mehia maku? Ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩkũria Ngai akuohere 

kũhĩtũkĩra? akĩruta Mũrũ wake wa mũmwe? 

Nĩgũkorwo Ngai ndaatũmire? wamũkĩre kũrekerwo nĩ Ngai? wĩtĩkio 
kũhĩtũkĩra ũtuugi na tha cia Ngai? igũrũ rĩa wĩtĩkio waku thĩiniĩ wake 

na kũmũcokeria? 

nĩakuuire ihera rĩrĩa rĩarĩ rĩakwa nĩguo ndamwĩtĩkia nduĩke wa kuoherwo 
mehia makwa na kwoguo nĩndamwĩhoka nĩguo ahonokie? 

Fotografie na přední straně obálky ukazuje ležící jehňátko s vlkem ve složení 

Burdine Štampa i grafika. Fotografie na zadní straně obálky je součástí původní 

budovy Církve Boží v Jeruzalémě, kterou v roce 2013 pořídil Dr. Bob Thiel. 
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ANGĨKORWO 
 

1. Kũhingĩrĩrio wahingĩrĩirio nja wa mũtũũrĩre? 

2. Mũrĩithi ũrĩa mwega arutaga muoyo wake nĩ 

ũndũ? 

3. Nĩwe mũrango waku wa kũiganĩra 

mũtũũrĩreinĩ? 

4. Mwanya ũrĩa ũraigua thĩiniĩ wa ngoro yaku 

uumanĩte? 

5. Tuoherwo mehia maitũ mothe na atũtherie 

tũtuĩke athingu 

6. Wahorerio ũtheri na nduonaga harĩa ũtheri ũcio 

wahoreirio... 

7. Kũhingĩrĩrio wahingĩrĩirio nja 

 

Kontaktní informace 
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1.  Kũhingĩrĩrio wahingĩrĩirio nja wa mũtũũrĩre? 

Svět čelí mnoha problémům. 

Mnoho lidí má hlad. Mnoho lidí je utlačováno. Mnoho lidí čelí 
chudobě. Mnoho národů je vážně zadluženo. Děti, včetně 
nenarozených, čelí týrání. Rezistentní nemoci znepokojují mnoho 
lékařů. Velká průmyslová města mají vzduch příliš znečištěný na to, 
aby byl zdravý. Různí politici vyhrožují válkou. Teroristické útoky 
pokračují. 

Mohou světoví vůdci vyřešit problémy, kterým lidstvo čelí? 

Mnozí si to myslí. 

Nová univerzální agenda 

25. září 2015, po klíčovém projevu vatikánského papeže Františka, 
hlasovalo 193 zemí Organizace spojených národů (OSN) pro 
realizaci „17 cílů udržitelného rozvoje“ toho, co se někdy nazývalo 
New Universal Ag enda . Zde je 17 cílů OSN: 

Cíl 1. Ukončit chudobu ve všech jejích podobách všude 

Cíl 2. Ukončit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a 
lepší výživy a podporovat udržitelné zemědělství 

Cíl 3. Zajistit zdravý život a podporovat blahobyt pro 
všechny v každém věku 

Cíl 4. Zajistit inkluzivní a spravedlivé kvalitní vzdělání a 
podporovat příležitosti celoživotního učení pro všechny 

Cíl 5. Dosáhnout rovnosti pohlaví a posílit postavení všech 
žen a dívek 

Cíl 6. Zajistit dostupnost a udržitelné hospodaření s vodou a 
hygienou pro všechny 

Cíl 7. Zajistit přístup k dostupné, spolehlivé, udržitelné a 
moderní energii pro všechny 
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Cíl 8. Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský 
růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro 
všechny 

 Cíl 9. Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat 
inkluzivní a udržitelnou industrializaci a podporovat inovace 

Cíl 10. Snížit nerovnost v rámci zemí a mezi nimi 

Cíl 11. Učinit města a lidská sídla inkluzivní, bezpečná, 
odolná a udržitelná 

Cíl 12. Zajistit udržitelné vzorce spotřeby a výroby 

Cíl 13. Urychleně přijmout opatření k boji proti změně 
klimatu a jejím dopadům 

Cíl 14. Zachovat a udržitelně využívat oceány, moře a 
mořské zdroje pro udržitelný rozvoj 

Cíl 15. Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání 
suchozemských ekosystémů, udržitelně obhospodařovat 
lesy, bojovat proti desertifikaci a zastavit a zvrátit degradaci 
půdy a zastavit ztrátu biologické rozmanitosti 

Cíl 16. Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro 
udržitelný rozvoj, poskytovat přístup ke spravedlnosti pro 
všechny a budovat efektivní, odpovědné a inkluzivní 
instituce na všech úrovních 

Cíl 17. Posílit prostředky implementace a oživit globální 
partnerství pro udržitelný rozvoj 

Tato agenda má být plně provedena do roku 2030 a nazývá se také 
Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj . Jeho cílem je řešit neduhy, 
kterým lidstvo čelí, prostřednictvím regulace, vzdělávání a 
mezinárodní a mezináboženské spolupráce. Zatímco mnohé z jeho 
cílů jsou dobré, některé z jeho metod a cílů jsou zlé (srov. Genesis 
3:5). Tato agenda je také v souladu s encyklikou Laudato Si papeže 

Františka . 
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Nová univerzální agenda“ by se dala nazvat „nová katolická 
agenda“, protože slovo „katolický“ znamená „univerzální“. Papež 
František nazval adopci 
Nové univerzální agendy „ důležité znamení naděje“. 

V návaznosti na dohodu OSN se v prosinci 2015 uskutečnilo 
jednání v Paříži (oficiálně nazvané 21. konference smluvních stran 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu ). Papež František také 

ocenil tuto mezinárodní dohodu a doporučil národům, aby „opatrně 
sledovaly cestu, kterou máme před sebou, a se stále rostoucím 
smyslem pro solidaritu“. 
 
Téměř celý národ na světě souhlasil s pařížskými dohodami, které 
měly konkrétní environmentální cíle a finanční závazky. (Potom 
americký prezident Barack Obama v roce 2016 podepsal 
dokument, kterým se k tomu zavázaly USA, ale v roce 2017 
americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy 
NEpřijmou dohodnuté pařížské dohody. To vyvolalo mezinárodní 
pobouření a pomohlo izolovat USA z Evropy a mnoha dalších částí 
světa.) Papež František později prohlásil, že lidstvo „půjde dolů“, 
pokud neučiní své změny související s klimatem. 
 
Zatímco nikdo nechce dýchat znečištěný vzduch, hladovět, být 
zbídačen, být ohrožen atd., vyřeší lidské pokusy cíle agendy OSN 
do roku 2030 a/nebo Pařížské dohody problémy, kterým lidstvo 
čelí? 
 
Track Record Organizace spojených národů 

Organizace spojených národů byla založena a založena 24. října 
1945 po druhé světové válce, aby zabránila dalšímu takovému 
konfliktu a pokusila se prosazovat mír ve světě. Při svém založení 
měla OSN 51 členských států; nyní je jich 193. 

Od vzniku Organizace spojených národů došlo po celém světě ke 
stovkám, ne-li tisícům konfliktů, ale ještě jsme neměli něco, co by 
se dalo popsat jako třetí světová válka. 

Někteří věří, že mezinárodní spolupráce, jakou tvrdí Organizace 
spojených národů, v kombinaci s typem mezináboženského a 
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ekumenického programu, který se papež František a mnoho dalších 
náboženských vůdců snaží prosazovat , přinese mír a prosperitu. 

Záznamy OSN v tomto směru však nebyly dobré. Kromě četných 
ozbrojených konfliktů od vzniku Organizace spojených národů je 
několik milionů hladových, uprchlíků a/nebo zoufale chudých. 

Před více než deseti lety se Organizace spojených národů rozhodla 
realizovat své rozvojové cíle tisíciletí . Měla osm „rozvojových cílů“, 
ale to se nepodařilo ani podle samotné OSN. V roce 2015 tak bylo 
přijato jeho takzvaných „17 cílů udržitelného rozvoje“. Někteří jsou 
optimističtí. Někteří to považují za utopickou fantazii. 

Pokud jde o utopii, 6. května 2016 papež František řekl, že sní o 
humánní evropské utopii, kterou by jeho církev mohla tomuto 
kontinentu pomoci dosáhnout. Přesto se papežův sen ukáže jako 
noční můra (srov. Zjevení 18). 

Může tam být nějaká spolupráce a úspěch, ale… 

Slovník Merriam Webster's Dictionary uvádí, že utopie je 

„imaginární místo, kde jsou vláda, zákony a sociální podmínky 
dokonalé“. Bible učí, že lidstvo nemůže vyřešit své problémy samo: 

23 Hospodine, vím, že cesta člověka není v něm samém; 
Není v člověku, kdo kráčí, aby řídil své vlastní kroky. 
(Jeremiáš 10:23, NKJV, pokud není uvedeno jinak) 

Bible učí, že mezinárodní spolupráce selže: 

16 Zkáza a bída jsou na jejich cestách; 17 A cestu míru 
nepoznali. 18 Před jejich očima není bázeň Boží. (Římanům 
3:16–18) 

Přesto mnoho lidí pracuje na svém pohledu na utopickou 
společnost a někdy se dokonce snaží zapojit náboženství. Ale 
téměř nikdo není ochoten následovat cesty jediného pravého Boha. 
Neznamená to, že nedojde k žádnému pokroku směrem k 
některému z cílů Organizace spojených národů nebo Vatikánu. 
Budou nějaké (a mnohé z cílů jsou dobré), stejně jako nějaké 
nezdary. 
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bude dohodnut a potvrzen typ mezinárodní mírové dohody (Daniel 
9:27). Když tomu tak bude, mnozí budou mít mylný sklon věřit, že 
lidstvo přinese mírumilovnější a utopičtější společnost. 

Mnozí budou pohlceni takovým mezinárodním „utopickým 
pokrokem“ (srov. Ezechiel 13:10) a také různými znameními a 
zázraky (2. Tesalonickým 2:9-12). Ale Bible říká, že takový pokoj 
nevydrží (Daniel 9:27; 11:31-44), navzdory tomu, co mohou vůdci 
tvrdit (1. Tesalonickým 5:3; Izajáš 59:8). 

 

Myšlenka, že kromě Ježíše (srov. Jan 15:5; Matouš 24:21-22) může 
lidstvo v tomto „přítomném věku zla“ přinést utopii, je falešné 
evangelium (Galatským 1:3-10). 

Je-li lidstvo samo o sobě naprosto neschopné skutečně vyvolat 
utopii, je možný jakýkoli typ utopie? 

Ano. 

Království Boží udělá tuto planetu a později celou věčnost 
fantasticky lepší. 
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2. Mũrĩithi ũrĩa mwega arutaga muoyo wake 
nĩ ũndũ? 

Bible učí, že utopická společnost zvaná Království Boží nahradí 

lidské vlády (Daniel 2:44; Zjevení 11:15; 19:1-21). 

Když Ježíš zahájil svou veřejnou službu, začal kázáním evangelia 
o Božím království . Zde je to, co Mark oznámil: 

14 Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal 
evangelium o Božím království 15 a řekl: „Naplnil se čas a 
přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte evangeliu“ 

(Marek 1:14-15). 

Výraz evangelium pochází z řeckého slova přepsaného jako 
euangelion a znamená „dobrá zpráva“ nebo „dobrá zpráva“. V 

Novém zákoně je anglické slovo „kingdom“, vztahující se k Božímu 
království, zmíněno přibližně 149krát v NKJV a 151krát v Bibli 
Douay Rheims . Pochází z řeckého slova přepsaného jako basileia 

, což znamená vládu nebo říši králů. 

Lidská království, stejně jako Boží království, mají krále (Zjevení 
17:14), pokrývají zeměpisnou oblast (Zjevení 11:15), mají pravidla 

(Izajáš 2:3-4; 30:9) a mají poddaných (Lukáš 13:29). 

Zde je první veřejné učení od Ježíše, které Matouš zaznamenává: 

23 Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách a 
kázal evangelium o království (Matouš 4:23). 

Matthew také zaznamenává: 

35 Potom Ježíš obcházel všechna města a vesnice, učil v 
jejich synagogách a kázal evangelium o království (Matouš 

9:35). 

Nový zákon ukazuje, že Ježíš bude vládnout navždy: 
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33 A bude kralovat nad domem Jákobovým navěky a jeho 

království nebude konce (Lukáš 1:33). 

Lukáš zaznamenává, že účelem, který byl Ježíš poslán, bylo 
kázat království Boží. Všimněte si, co Ježíš učil: 

43 Řekl jim: „Musím kázat království Boží i ostatním městům, 

protože jsem k tomu poslán“ (Lukáš 4:43). 

Slyšeli jste to někdy kázat? Uvědomili jste si někdy, že cílem 

Ježíše, aby byl poslán, bylo kázat království Boží? 

Lukáš také zaznamenává, že Ježíš šel a kázal Království Boží: 

10 Když se apoštolové vrátili, řekli mu všechno, co udělali. 
Potom je vzal a odešel soukromě stranou na opuštěné 
místo, které patřilo městu jménem Betsaida. 11 Ale když to 
zástupy poznaly, šly za ním; a přijal je a mluvil k nim o 

království Božím (Lukáš 9:10-11). 

Ježíš učil, že Království Boží by mělo být nejvyšší prioritou pro ty, 

kdo ho budou následovat: 

33 Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost 
(Matouš 6:33). 

31 Hledejte však království Boží, a to vše vám bude přidáno. 
32 Neboj se, malé stádo, neboť se zalíbilo tvému Otci dát ti 

království (Lukáš 12:31-32). 

Křesťané mají HLEDAT NEJPRVE Království Boží. Dělají to tak, že 
to považují za svou nejvyšší prioritu tím, že budou žít tak, jak jim 
Kristus přál žít, a budou se těšit na Jeho návrat a království. Přesto 
většina těch, kdo vyznávají Krista, nejen že nejprve nehledají Boží 
království, ale ani nevědí, co to je. Mnozí se také mylně domnívají, 
že účast ve světské politice je to, co Bůh od křesťanů očekává. 

Tím, že nechápou Boží království, nerozumějí 
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žít nyní, jak by měli, nebo pochopit, proč je lidstvo tak chybné. 

Všimněte si také, že království bude dáno malému stádu (srov. 
Římanům 11:5). Být součástí skutečného malého stáda vyžaduje 
pokoru. 

Království Boží na Zemi ještě nevzniklo 

Ježíš učil, že Jeho následovníci by se měli modlit za příchod 

království, a proto je ještě nevlastní: 

9 Otče náš v nebesích, posvěť se jméno tvé . 10 Přijď 

království tvé. Buď vůle tvá (Matouš 6:9-10). 

Ježíš vyslal své učedníky, aby kázali království Boží: 

1 Potom svolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc a moc 
nad všemi démony a léčit nemoci. 2 Poslal je kázat království 
Boží (Lukáš 9:1-2). 

Ježíš učil, že jeho přítomnost sama o sobě není královstvím, 
protože království tehdy na Zemi nebylo ustaveno, a proto udělal to, 

co tehdy nevyháněl démony ve svém jménu: 

28 Jestliže však vymítám démony Duchem Božím, jistě k vám 

přišlo Boží království (Matouš 12:28). 

Skutečné království je v budoucnosti – ani zde není nyní, jak 
ukazuje Mark: 

47 Svádí-li tě tvé oko k hříchu, vyrvi je. Je pro tebe lepší vejít 
do Božího království jednooký, než mít oči dvě, být uvržen… 

(Marek 9:47). 

23 Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: "Jak těžko 
vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!" 24 A 
učedníci žasli nad jeho slovy. Ale Ježíš znovu odpověděl a 
řekl jim: „Dítky, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo 
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doufají v bohatství! 25 Snáze projde velbloud uchem jehly, 
než aby boháč vešel do Božího království“ (Marek 10:23-
25). 

25Amen , pravím vám, nebudu již pít z plodu vinné révy až do 
dne, kdy jej budu pít nový v království Božím“ (Marek 

14:25). 

43 Josef z Arimatie, významný člen rady, který sám čekal na 

Boží království, přišel a nabral odvahu... (Marek 15:43). 

Ježíš učil, že království nyní není součástí tohoto současného 
světa: 

36 Ježíš odpověděl: „Moje království není z tohoto světa. 
Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by 
bojovali, abych nebyl vydán Židům; ale nyní mé království 
není odtud“ (Jan 18:36). 

Ježíš učil, že království přijde, až se vrátí jako jeho Král: 

31 Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé 
s ním, tehdy usedne na trůn své slávy. 32 Všechny národy 
budou shromážděny před ním a on je oddělí jeden od 
druhého, jako pastýř odděluje své ovce od kozlů. 33 A 
postaví ovce po své pravici, ale kozly po levici. 34 Tehdy král 
řekne těm po své pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, 
ujměte se království, které je pro vás připraveno od založení 
světa (Matouš 25:31-34). 

Protože Boží království zde není, skutečnou utopii uvidíme až poté, 
co bude nastoleno. Protože většina nerozumí Božímu království, 

nerozumí tomu, jak funguje Jeho milující vláda. 

Království Boží nepřijde, „dokud nepřijde plnost pohanů“ (Římanům 

11:25) – a to se ještě nestalo. 

Jaké bylo podle Ježíše království? 
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Ježíš poskytl několik vysvětlení toho, jaké je Boží království: 

26 A řekl: „Království Boží je, jako by člověk rozsypal semeno 
po zemi, 27 a v noci spal a ve dne vstal, a semeno mělo klíčit 
a růst, ani sám neví jak. 28 Země totiž dává úrodu sama od 
sebe: nejprve stéblo, pak hlavu, potom celé zrno v hlavě. 29 

Ale když obilí dozraje, hned nasadí srp, protože přišla žeň“ 

(Marek 4:26-29). 

18 Potom řekl: „Čemu je podobné království Boží? A k čemu 
to mám přirovnat? 19 Podobá se hořčičnému zrnu, které 
člověk vzal a vložil do své zahrady; a vyrostl a stal se 
velkým stromem a v jeho větvích hnízdili ptáci." 20 A znovu 
řekl: „K čemu připodobním království Boží? 21 Je jako kvas, 
který žena vzala a schovala do tří měřic mouky, až vše 

zkvasilo“ (Lukáš 13:18-21). 

Tato podobenství naznačují, že Boží království je zpočátku docela 

malé, ale stane se velkým. 

Luke také zaznamenal: 

29 Přijdou od východu a západu, od severu i od jihu a 
usednou v Božím království (Lukáš 13:29). 

Království Boží tak bude mít lidi z celého světa. NEBUDE omezena 
na ty, kteří mají izraelské předky nebo konkrétní etnické skupiny. V 

tomto království se posadí lidé z celého světa. 

Lukáš 17 a Království 

Luke 17:20-21 některé matoucí. Ale než se k tomu dostanete, 

všimněte si, že lidé budou skutečně jíst v Božím království: 

15 "Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v Božím království!" 
(Lukáš 14:15). 
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Vzhledem k tomu, že lidé budou (v budoucnu) jíst v Božím 
království, není to jen něco, co je nyní v jejich srdcích odloženo, 
navzdory chybným překladům/nedorozuměním Lukáše 17:21, které 

naznačují opak. 

Moffattův překlad Lukáše 17:20–21 může některým pomoci 

pochopit: 

20 Když se ho farizeové zeptali, kdy přijde Boží Království, 
odpověděl jim: „Boží vláda nepřichází, jak doufáte, že ji 
uvidíte; 21 Nikdo neřekne: ‚Tady to je‘ nebo ‚Tady to je‘, 
neboť Boží Království je nyní uprostřed vás. (Lukáš 17:20-

21, Moffatt; viz také překlady NASB a ESV) 

Všimněte si, že Ježíš mluvil k neobráceným, tělesným a 
pokryteckým farizeům. Ježíš jim „odpověděl“ – byli to farizeové, kdo 

Ježíšovi položil otázku. Odmítli Ho uznat. 

Byli v CÍRKVI? Ne! 

Ježíš také nemluvil o církvi, která bude brzy organizována. Nemluvil 

ani o pocitech v mysli nebo srdci. 

Ježíš mluvil o svém VLÁDNUTÍ! Farizeové se Ho neptali na církev. 
Nevěděli nic o žádné novozákonní církvi, která má být brzy 
založena. Neptali se na typ hezkého sentimentu. 

Pokud si někdo myslí, že Království Boží je CÍRKEV – a Království 
Boží bylo „uvnitř“ farizeů – byla CÍRKEV uvnitř farizeů? Očividně 

ne! 

Takový závěr je poněkud směšný, že? Zatímco některé 
protestantské překlady překládají část Lukáše 17:21 jako 
„Království Boží je „ve vás“ (NKJV/KJV), dokonce i katolická Bible 
Nového Jeruzaléma to správně překládá jako „království Boží je 

mezi vámi“. 
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Ježíš byl jedním z farizeů uprostřed. Nyní si farizeové mysleli, že se 
těší na Boží království. Ale oni to špatně pochopili. Ježíš vysvětlil, 
že to nebude místní nebo omezené Království pouze pro Židy, jak si 
zřejmě mysleli (ani církev, jak někteří nyní věří ). Boží Království by 
nebylo pouze jedním z mnoha lidských a viditelných království, na 
které by lidé mohli ukázat nebo vidět a říci: „To je ono, tady“; nebo 

"tamhle je Království." 

Ježíš sám se narodil, aby byl KRÁLEM tohoto Království, jak jasně 
řekl Pilátovi (Jan 18:36-37). Pochopte, že Bible používá termíny 
„král“ a „království“ zaměnitelně (např. Daniel 7:17-18,23 ) . KRÁL 
budoucího Božího království tehdy a tam stál vedle farizeů. Ale oni 
by Ho nepoznali jako svého krále (Jan 19:21). Když se vrátí, svět 

Ho odmítne (Zjevení 19:19). 

Ježíš pokračoval v následujících verších v Lukáši 17, aby popsal 
svůj druhý příchod, kdy Království Boží bude vládnout CELÉ ZEMI 

(pokračování Moffattem pro konzistenci v této kapitole): 

22 Svým učedníkům řekl: „Přijdou dny, kdy budete marně 
toužit mít byť jen jeden den Syna člověka. 23 Muži řeknou: 
‚Hle, tady je!' "Vidíš, tady je!" ale nevycházejte a neběhejte 
za nimi, 24 neboť jako blesk, který se míhá z jedné strany 
nebe na druhou, takový bude Syn člověka ve svůj vlastní 
den. 25 Nejprve však musí vytrpět velké utrpení a být 
zavržen současným pokolením. (Lukáš 17:22–25, Moffatt) 

Ježíš se odvolával na blesky , stejně jako v Matoušovi 24:27-31, 
když popisuje svůj druhý příchod, aby ovládl celý svět. Ježíš neříká, 

že Jeho lidé Ho nebudou moci vidět, až se vrátí. 

Lidé Ho nepoznají jako svého KRÁLE (Zjevení 11:15) a budou proti 
Němu bojovat (Zjevení 19:19)! Mnozí si budou myslet, že Ježíš 
představuje Antikrista. Ježíš neříkal, že království Boží je uvnitř 
těchto farizeů – jinde jim řekl, že nebudou v Království kvůli svému 
pokrytectví (Matouš 23:13-14). Ani Ježíš neřekl, že Církev bude 
Královstvím. 
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Království Boží je něco, do čeho lidé jednoho dne budou moci 
Vstoupit – jako při vzkříšení spravedlivých! Přesto tam ještě není 
ani Abraham a ostatní patriarchové (srov. Židům 11:13-40). 

Učedníci věděli, že Boží království tehdy v nich osobně nebylo, a že 
se muselo jevit následovně, které přišlo po Lukášovi 17:21, 

ukazuje: 

11 Když to slyšeli, řekl jiné podobenství, protože byl blízko 
Jeruzaléma a protože si mysleli, že se Boží království hned 
objeví (Lukáš 19:11). 

Království bylo zjevně v budoucnosti 

Jak poznáte, že je Království blízko? Jako součást řešení této 
otázky Ježíš vyjmenoval prorocké události (Lukáš 21:8–28) a poté 

učil: 

29 Podívejte se na fíkovník a na všechny stromy. 30 Když už 
pučí, sami vidíte a víte, že léto je již blízko. 31 Tak i vy, až 
uvidíte, že se to děje, vězte, že je blízko Boží království 

(Lukáš 21:29-31). 

Ježíš chtěl, aby jeho lid následoval prorocké události, aby věděl, 
kdy přijde Království. Ježíš jinde řekl svému lidu, aby sledoval 
prorocké události a věnoval jim pozornost (Lukáš 21:36; Marek 
13:33-37). Navzdory Ježíšovým slovům mnozí slevují ze sledování 

prorocky spjatých světových událostí. 

V Lukášovi 22 a 23 Ježíš znovu ukázal, že Boží království je něco, 
co se naplní v budoucnosti, když učil: 

15 „S vroucí touhou jsem si přál jíst s vámi tohoto 
velikonočního beránka, než budu trpět; 16Neboť pravím vám, 
již z toho nebudu jíst, dokud se nenaplní v království 
Božím." 17 Potom vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte jej 
a rozdělte si jej mezi sebou; 18 Neboť pravím vám: Nebudu 
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pít z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží“ 

(Lukáš 22:15-18). 

39 Ale jeden z těch zločinců, kteří byli s ním ukřižováni, se 
mu rouhal a řekl: "Jsi-li Mesiáš, zachraň sám sebe a 
zachraň i nás." 40 Jeho společník ho pokáral a on mu řekl: 
„Ani se nebojíš Boha? Neboť i vy jste s ním odsouzeni. 41 A 
my spravedlivě, protože jsme toho hodni, neboť jsme 
odměněni podle toho, co jsme udělali, ale tento nic zlého 
neudělal." 42 A řekl Ješuovi : "Pane můj, pamatuj na mě, až 
přijdeš do svého království." 43 Ale Ješua mu řekl: "Amen, 
pravím ti, že dnes budeš se mnou v ráji." (Lukáš 23:39–43, 

aramejština v jednoduché angličtině) 

Ani království Boží nepřišlo, jakmile byl Ježíš zabit, jak nám ukazují 

Marek i Lukáš : 

43 Josef z Arimatie, významný člen rady, který sám čekal na 

Boží království, přišel a nabral odvahu... (Marek 15:43). 

51 Pocházel z Arimatie, města Židů, který sám také očekával 
království Boží (Lukáš 23:51). 

Je to po vzkříšení (1. Korintským 15:50-55), že se křesťané znovu 

narodí, aby vstoupili do Božího království, jak zaznamenává Jan: 

3 Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím ti, nenarodí-li 
se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží." 4 Nikodém 
mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je starý? Může 
vstoupit podruhé do lůna své matky a narodit se? 5 Ježíš 
odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, nenarodí-li se kdo z 
vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího (Jan 3:3-
5). 

Pouze Boží lid uvidí konečné Boží království po tisíciletí. 

Nyní prosím dále pochopte, že poté, co byl Ježíš vzkříšen, znovu 

učil o Božím království: 
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3 Po svém utrpení se také představil naživu na základě 
mnoha neomylných důkazů, byl jimi viděn během čtyřiceti 
dnů a mluvil o věcech týkajících se Božího království 

(Skutky 1:3). 

První a poslední kázání, která Ježíš pronesl, byla o Božím 

království! Ježíš přišel jako posel, aby učil o tomto Království. 

Ježíš také nechal apoštola Jana napsat o tisíciletém Božím 

království, které bude na zemi. Všimněte si, co nechal John napsat: 

4 Viděl jsem duše těch, kteří byli sťati pro své svědectví o 
Ježíšovi a pro slovo Boží, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu 
obrazu a nepřijali její znamení na svá čelo ani na ruce. A žili 

a vládli s Kristem tisíc let (Zjevení 20:4). 

Raní křesťané učili, že tisícileté království Boží bude na zemi a 
nahradí vlády světa, jak učí Bible (srov. Zjevení 5:10, 11:15). 

Proč, když je království Boží tak důležité, většina o něm mnoho 

neslyšela? 

Částečně proto, že to Ježíš nazval tajemstvím: 

11 A řekl jim: „Je vám dáno znát tajemství království Božího; 
ale těm, kteří jsou venku, všechno přichází v podobenstvích 

(Marek 4:11). 

I dnes je skutečné Boží království pro většinu tajemstvím, stejně 
jako mnoho z Božího plánu (viz také naši bezplatnou knihu online 
na www.ccog.org s názvem: TAJEMSTVÍ BOŽÍHO PLÁNU Proč 

Bůh něco stvořil? Proč vás Bůh stvořil? ? ). 

Uvažte také, že Ježíš řekl, že konec (věku) přijde (brzy) POTOM, 
co bude evangelium o království kázáno po celém světě jako 
SVĚDEK: 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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14 A toto evangelium o království bude kázáno po celém 
světě na svědectví všem národům, a pak přijde konec 
(Matouš 24:14). 

Hlásání evangelia o Božím království je důležité a má být 
uskutečněno v těchto konečných časech. Je to „dobré 
poselství“, protože nabízí skutečnou naději nemocem lidstva, 

navzdory tomu, co mohou političtí vůdci učit. 

Pokud vezmete v úvahu Ježíšova slova, mělo by být jasné, že 
pravá křesťanská církev by nyní měla hlásat evangelium o 
království. To by měla být její nejvyšší priorita pro církev. A aby 

to bylo správně, mělo by být použito více jazyků. O to se 
Pokračující Boží církev snaží. A proto byla tato brožura přeložena 

do mnoha jazyků. 

Ježíš učil, že většina nepřijme Jeho cestu: 

13 „Vcházejte těsnou branou; neboť široká je brána a široká 
cesta, která vede do záhuby, a mnoho jest těch, kdo tudy 
vcházejí. 14 Protože těsná je brána a těžká cesta, která vede 
k životu, a málo je těch, kdo ji nalézají. (Matouš 7:13–14) 

Evangelium o Božím království vede k životu! 

Může být zajímavé poznamenat, že ačkoli se zdá, že většina 
vyznávajících křesťanů zapomíná na představu, že Kristův důraz 
kladl na kázání evangelia o Božím království, sekulární teologové a 
historici často pochopili, že to je to, co Bible ve skutečnosti učí. 

Přesto Ježíš sám očekával, že jeho učedníci budou učit evangeliu o 
Božím království (Lukáš 9: 2,60 ). Protože budoucí království bude 
založeno na Božích zákonech, přinese mír a prosperitu – a 
dodržování těchto zákonů v tomto věku vede ke skutečnému míru 
(Žalm 119:165; Efezským 2:15). 

A tato dobrá zpráva o království byla známá ve starozákonních 

písmech. 
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3.  Nĩwe mũrango waku wa kũiganĩra 
mũtũũrĩreinĩ? 

Ježíšovo první a poslední zaznamenané kázání zahrnovalo hlásání 
evangelia o Božím království (Marek 1:14-15; Skutky 1:3). 

Boží království je něco, o čem měli Židé v Ježíšově době něco 
vědět, jak to bylo zmíněno v jejich písmech, které dnes nazýváme 

Starý zákon. 

Daniel učil o království 

Prorok Daniel napsal: 

40 Čtvrté království bude silné jako železo, protože se železo 
láme na kusy a tříští všechno; a jako železo, které drtí, se 
toto království rozbije na kusy a rozdrtí všechna ostatní. 41 

Kdežto jsi viděl nohy a prsty zčásti z hrnčířské hlíny a zčásti 
ze železa, království bude rozděleno; přesto v něm bude 
síla železa, stejně jako jsi viděl železo smíchané s 
keramickou hlínou. 42 A jako prsty na nohou byly zčásti ze 
železa a zčásti z hlíny, tak bude království zčásti silné a 
zčásti křehké. 43 Jak jsi viděl železo smíšené s keramickou 
hlínou, smísí se se semenem lidí; ale nepřilnou k sobě, 
stejně jako se železo nemíchá s hlínou. 44 A ve dnech těchto 
králů zřídí Bůh nebes království, které nebude nikdy 
zničeno; a království nebude ponecháno jiným lidem; rozbije 
se na kusy a pohltí všechna tato království a bude stát 

navěky (Daniel 2:40-44). 

18 Ale svatí Nejvyššího přijmou království a budou vládnout 
královstvím na věky, na věky věků.' (Daniel 7:18). 

21 „Díval jsem se; a tentýž roh vedl válku proti svatým a 
přemáhal je, 22 dokud nepřišel Prastarý dnů a nebyl vynesen 
soud ve prospěch svatých Nejvyššího a nepřišel čas, aby 
svatí vlastnili království. . (Daniel 7:21–22) 
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Od Daniela se dozvídáme, že přijde čas, kdy Království Boží zničí 
království tohoto světa a bude trvat navěky. Také se dozvídáme, že 
svatí budou mít svůj podíl na přijetí tohoto království. 

Mnoho částí Danielových proroctví je pro naši dobu ve 21. století . 

Všimněte si některých pasáží z Nového zákona: 

12 „Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří ještě 
nedostali království, ale dostávají moc na jednu hodinu jako 
králové se šelmou. 13 Tito jsou jedné mysli a svou moc a 
moc dají šelmě. 14 Tito povedou válku s Beránkem a 
Beránek je zvítězí, neboť je Pán pánů a Král králů. a ti, kdo 
jsou s ním, jsou povolaní, vyvolení a věrní." (Zjevení 17:12–

14) 

Takže ve Starém i Novém zákoně vidíme koncept, že bude 
existovat pozemské království na konci času s deseti částmi a že 

Bůh je zničí a nastolí své království. 

Izajáš učil o Království 

Bůh inspiroval Izajáše, aby napsal o první části Božího království, 

tisícileté vládě známé jako tisíciletí, takto: 

1 Ze stonku Izaiho vyroste prut a z jeho kořenů vyroste 
ratolest. 2 Spočine na něm Duch Hospodinův, Duch 
moudrosti a rozumu, Duch rady a síly, Duch poznání a 

bázně Hospodinovy. 

3 Jeho potěšení je v bázni před Hospodinem a nebude 
soudit podle očí svých, ani nerozhodovat podle slyšení uší 
svých; 4 Ale spravedlivě bude soudit chudé a spravedlivě 
rozhodovat 

pro mírné země; Bude bít zemi holí svých úst a dechem 
svých rtů zabije bezbožné. 5 Spravedlnost bude pásem jeho 

beder a věrnost pásem jeho beder. 
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6 Vlk bude bydlet s beránkem, levhart bude ležet s 
kůzlátkem, tele a lvíček a dojnice spolu; A malé dítě je 
povede. 7 Kráva a medvěd se budou pást; Jejich mláďata 
budou ležet spolu; A lev bude žrát slámu jako vůl. 8 Kojící si 
bude hrát u kobří díry a odkojené dítě vloží ruku do zmije 
doupěte. 9 Nebudou ubližovat ani ničit na celé mé svaté 
hoře, neboť země bude plná poznání Hospodina, jako vody 

pokrývají moře. 

10 A v ten den bude kořen Jišajův, který bude stát jako 
prapor lidu; Neboť ho budou hledat pohané a místo jeho 
odpočinku bude slavné." (Izajáš 11:1–10) 

Důvod, proč jsem to označil za první část nebo první fázi Království 
Božího, je ten, že toto je čas, kdy to bude fyzické (před časem, kdy 
svaté město, Nový Jeruzalém sestoupí z nebe, Zjevení 21) a bude 
trvat tisíc let. Izajáš potvrdil fyzický aspekt této fáze, když 

pokračoval: 

11 V ten den se stane, že Hospodin znovu vztáhne svou ruku 
podruhé, aby znovu získal zbytek svého lidu, který zůstal, z 
Asýrie a Egypta, z Patrosu a Kúše, z Elamu a Šineáru, z 
Chamat a ostrovy moře. 

12 Vztyčí korouhev pro národy, shromáždí vyvržence Izraele 
a shromáždí rozptýlené Judy ze čtyř koutů země. 13 Také 
závist Efraimova odejde, a protivníci Judští budou vyhlazeni; 
Efraim nebude závidět Judovi a Juda nebude Efraima 
sužovat. 14 Ale poletí na rameno Pelištejců na západ; 
Společně budou plenit lid Východu; Vloží ruku na Edom a 
Moáb; A Ammonští je budou poslouchat. 15 Hospodin zcela 
zničí jazyk Egyptského moře; Svým mocným větrem zatřese 
pěstí nad řekou a udeří ji do sedmi proudů a přiměje lidi, aby 
přešli v suchu. 16 Pro zbytek jeho lidu , který zůstane z 
Asýrie, bude silnice, jako byla pro Izrael v den, kdy vyšel z 

egyptské země. (Izajáš 11:11–16) 

Izajáš byl také inspirován k napsání: 
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2 Nyní se stane v posledních dnech , že hora domu 
Hospodinova bude upevněna na vrcholu hor a bude 
vyvýšena nad pahorky; A všechny národy k němu poplynou. 
3 Přijde mnoho lidí a řeknou: „Pojďte a vystupme na horu 
Hospodinovu, do domu Boha Jákobova; Naučí nás svým 
cestám a my budeme chodit po jeho stezkách." Neboť ze 
Sionu vyjde zákon a slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. 4 

Bude soudit mezi národy a bude kárat mnoho lidí; Meče své 
v radlice přetlučou a oštěpy svá v pruty; Národ nepozvedne 
meč proti národu, ani se již nebudou učit válce. ... 11 

Vznešené pohledy člověka budou poníženy, povýšenost lidí 
bude skloněna a pouze Hospodin bude vyvýšen v ten den. 
(Izajáš 2: 2–4,11 ) 

Bude to tedy utopický čas míru na zemi. Nakonec to bude navždy a 
Ježíš bude vládnout. Na základě různých písem (Žalm 90:4; 92:1; 
Izajáš 2:11; Ozeáš 6:2) židovský Talmud učí, že to trvá 1000 let 

(Babylonský Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 97a). 

Saiah byl inspirován také napsat následující: 

6 Nebo dítě se nám narodilo, Syn je nám dán; A vláda bude 
na Jeho rameni. A jeho jméno bude nazváno Báječný, 
Rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. 7 Vzrůstu 
Jeho vlády a pokoje Nebude konce, Na trůnu Davidově a 
nad Jeho královstvím, aby je uspořádal a upevnil soudem a 
spravedlností Od té doby až na věky. Horlivost Hospodina 

zástupů to provede. (Izajáš 9:6–7) 

Všimněte si, že Izajáš řekl, že Ježíš přijde a založí království s 
vládou. Zatímco mnozí, kteří vyznávají Krista, citují tento úryvek, 
zvláště v prosinci každého roku, mají tendenci přehlížet, že je to 
prorokování více než skutečnost, že se narodí Ježíš. Bible ukazuje, 
že Boží království má vládu se zákony nad poddanými a že nad 
ním bude Ježíš. Izajáš, Daniel a další to prorokovali. 

Zákony Boží jsou cestou lásky (Matouš 22:37-40; Jan 15:10) a 
království Boží bude řízeno na základě těchto zákonů. Království 
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Boží, bez ohledu na to, kolik lidí ve světě si to myslí, bude tedy 

založeno na lásce. 

Žalmy a další 

Nebyli to jen Daniel a Izajáš, které Bůh inspiroval k psaní o 
nadcházejícím Božím království. 

Ezechiel byl inspirován k napsání, že ti z izraelských kmenů (nejen 

Židé), kteří byli rozptýleni v době Velkého soužení, budou 

shromážděni v tisíciletém království: 

17 Proto řekni: ‚ Toto praví Panovník Hospodin: ‚Shromáždím 
vás z národů, shromáždím vás ze zemí, do kterých jste byli 
rozptýleni, a dám vám zemi Izrael.‘ 18 A půjdou tam, a 
odnesou odtud všechny jeho odporné věci a všechny jeho 
ohavnosti. 19 Potom jim dám jedno srdce a vložím do nich 
nového ducha a vezmu jim kamenné srdce z těla a dám jim 
srdce z masa, 20 aby chodili podle mých nařízení a 
zachovávali mé soudy a dělat je; a oni budou mým lidem a 
já budu jejich Bohem. 21 Ale těm, jejichž srdce sleduje touhu 
po jejich ohavných věcech a jejich ohavnostech, odplatím 
jejich skutky na jejich vlastní hlavu,“ praví Pán Bůh. 

(Ezechiel 11:17–21) 

Potomci izraelských kmenů již nebudou rozptýleni, ale budou 
poslouchat Boží nařízení a přestanou jíst ohavnosti (Leviticus 11; 

Deuteronomium 14). 

Všimněte si následujícího v Žalmech o dobré zprávě o Božím 

království: 

27 Všechny končiny světa se rozpomenou a obrátí se k 
Hospodinu a všechny čeledi národů se budou před tebou 
klanět. 28 Království je totiž Hospodinovo a on vládne 

národům. (Žalmy 22:27–28) 
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6 Tvůj trůn, Bože, je na věky věků; Žezlo spravedlnosti je 

žezlem Tvého království. (Žalmy 45:6) 

1 Zpívejte Hospodinu píseň novou! Zpívejte Hospodinu, celá 
země. 2 Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu; Hlásejte 
dobrou zprávu o Jeho spasení den za dnem. 3 Vypravujte 
jeho slávu mezi národy, jeho zázraky mezi všemi národy. 
(Žalmy 96:1–3; srov. také 1. Paralipomenon 16:23–24) 

10 Všechny tvé skutky tě budou chválit, Hospodine, a tvoji 
svatí ti budou žehnat. 11 Budou mluvit o slávě tvého 
království a mluvit o tvé moci, 12 aby oznámili lidským synům 
jeho mocné činy a slávu velebnosti jeho království. 13 Tvé 
království je království věčné, A tvá vláda přetrvává po 

všechna pokolení. (Žalm 145:10–13) 

Různí pisatelé ve Starém zákoně také psali o aspektech království 

(např. Ezechiel 20:33; Abdiáš 21; Micheáš 4:7). 

Když tedy Ježíš začal vyučovat evangelium o Božím království, 
jeho bezprostřední posluchači byli do určité míry obeznámeni se 

základním konceptem. 
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4. Mwanya ũrĩa ũraigua thĩiniĩ wa ngoro yaku 
uumanĩte? 

Zatímco mnozí jednají tak, že evangelium je jen dobrou zprávou o 
osobě Ježíše, skutečnost je taková, že Ježíšovi následovníci učili 

evangelium o Božím království. To je poselství, které Ježíš přinesl. 

Apoštol Pavel napsal o Božím království a Ježíši: 

8 Vešel do synagogy a tři měsíce směle mluvil, přemýšlel a 

přesvědčoval o věcech Božího království (Skutky 19:8). 

25 A vskutku, nyní vím, že vy všichni, mezi nimiž jsem šel 
kázat království Boží (Skutky 20:25). 

23 Když mu tedy určili den, přišli k němu do jeho příbytku 
mnozí, kterým vysvětloval a slavnostně svědčil o Božím 
království a od rána do večera je přesvědčoval o Ježíši ze 
zákona Mojžíšova i proroka. … 31 kázat království Boží a 
učit věci, které se týkají Pána Ježíše Krista , se vší 

důvěrou, aniž by mu to nikdo nebránil (Skutky 28: 23,31 ). 

Všimněte si, že Boží království není jen o Ježíši (ač On je jeho 
hlavní součástí), protože Pavel také učil o Ježíši odděleně od toho, 
co učil o Božím království. 

Pavel to také nazval evangeliem Božím, ale to bylo stále 

evangelium o Božím království: 

9 …zvěstovali jsme vám evangelium Boží… 12 abyste chodili 
hodni Boha, který vás volá do svého království a slávy. (1. 

Tesalonickým 2: 9,12 ) 

Pavel to také nazval Kristovým evangeliem (Římanům 1:16). 
Ježíšovo „dobré poselství“, poselství, které učil.  
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Uvažte, že to nebylo jen evangelium o osobě Ježíše Krista nebo jen 
o osobním spasení. Pavel řekl, že Kristovo evangelium zahrnuje 
poslušnost Ježíše, Jeho návrat a Boží soud: 

6 ... aby Bůh odplatil soužením těm, kdo vás trápí, 7 a vám, 
kteří se trápíte, dal odpočinutí s námi, až se Pán Ježíš zjeví 
z nebe se svými mocnými anděly, 8 v planoucím ohni, který 
se mstí na těch, kdo neznají Boha, a na ty, kdo 
neposlouchají evangelium našeho Pána Ježíše Krista. 9 Tito 
budou potrestáni věčnou záhubou od přítomnosti Páně a od 
slávy jeho moci, 10 až přijde v onen den, aby byl oslaven ve 
svých svatých a aby byl obdivován mezi všemi, kdo věří, 
protože naše svědectví mezi vámi bylo uvěřeno (2 

Tesalonickým 1:6-10). 

Nový zákon ukazuje, že království je něco, co dostaneme, ne že ho 
nyní plně vlastníme: 

28 dostáváme království, které nelze otřást (Židům 12:28). 

Můžeme to uchopit a těšit se na to, že jsme nyní součástí Božího 
království, ale ještě jsme do něj plně nevstoupili. 

Pavel konkrétně potvrdil, že člověk plně nevstoupí do Božího 
království jako smrtelný člověk, jak se to děje po vzkříšení: 

50 Toto pravím, bratří, že tělo a krev nemohou zdědit 
království Boží; ani korupce nedědí korupci. 51 Hle, pravím 
vám tajemství: Nebudeme všichni spát, ale všichni budeme 
proměněni – 52 v okamžiku, mrknutím oka, při posledním 
zatroubení. Neboť zazní trubka a mrtví vstanou 
neporušitelní a my budeme proměněni (1. Korintským 
15:50-52). 

1 Zapřísahám tě tedy před Bohem a před Pánem Ježíšem 
Kristem, který bude soudit živé i mrtvé při svém příchodu a 

jeho království 
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(2. Timoteovi 4:1). 

Pavel to nejen učil, ale že Ježíš předá Království Bohu Otci: 

20 Nyní však Kristus vstal z mrtvých a stal se prvotinou těch, 
kteří zesnuli. 21 Neboť skrze člověka přišla smrt, skrze 
člověka přišlo i vzkříšení z mrtvých. 22 Nebo jako v Adamovi 
všichni umírají, tak v Kristu všichni budou oživeni. 23 Ale 
každý ve svém pořadí: prvotiny Kristus , potom ti, kdo jsou 
Kristovi, při jeho příchodu. 24 Potom přijde konec, když předá 
království Bohu Otci, když ukončí veškerou vládu a 
veškerou moc a moc. 25 Musí totiž kralovat, dokud nepoloží 

všechny nepřátele pod své nohy. (1. Korinťanům 15:20-25). 

Pavel také učil, že nespravedliví (porušující přikázání) nezdědí 
Království Boží: 

9 Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím 
království? Nenechte se oklamat. Ani smilníci, ani modláři, 
ani cizoložníci, ani homosexuálové, ani sodomité, 10 ani 
zloději, ani lakomci, ani opilci, ani utrhači, ani vyděrači 
nebudou dědici Božího království (1. Korintským 6:9-10). 

19 Nyní jsou zjevné skutky těla, kterými jsou: cizoložství, 
smilstvo, nečistota, oplzlost, 20 modlářství, čarodějnictví, 
nenávist, sváry, žárlivost, výbuchy hněvu, sobecké 
ctižádosti, rozbroje, hereze, 21 závist, vraždy, opilství, 
radovánky a podobně; o čemž vám předem říkám, stejně 
jako jsem vám to řekl v minulosti, že ti, kdo takové věci 

dělají, nezdědí království Boží (Galatským 5:19-21). 

5 Proto víte, že žádný smilník, nečistý ani lakomec, který je 
modloslužebníkem, nemá dědictví v království Kristově a 

Božím (Efezským 5:5). 

Bůh má měřítka a požaduje pokání z hříchu, aby mohl vstoupit do 
Jeho království. Apoštol Pavel varoval, že někteří nebudou učit, že 
Ježíšovo evangelium je odpovědí, ale jiní zní: 
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3 Milost vám a pokoj od Boha Otce a našeho Pána Ježíše 
Krista, 4 který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás 
vysvobodil z tohoto současného zlého věku podle vůle 
našeho Boha a Otce, 5 jemuž sláva navždy a napořád. 
Amen. 6 Divím se, že se tak brzy odvracíte od Toho, který 
vás povolal v milosti Kristově, k jinému evangeliu, 7 které 
není jiné; ale jsou někteří, kteří vás obtěžují a chtějí 
překroutit evangelium Kristovo. 8 Ale i kdybychom vám my 
nebo anděl z nebe hlásali jiné evangelium, než jaké jsme 
vám kázali, budiž proklet. 9 Jak jsme již řekli, tak i nyní znovu 
říkám: Pokud vám někdo káže jiné evangelium, než to, co 

jste přijali, ať je proklet. (Galatským 1:3–9) 

3 Obávám se však, aby se vaše mysl neztratila z prostoty, 
která je v Kristu, jako had svou chytrostí oklamal Evu. 4 

Pokud totiž ten, kdo přichází, káže jiného Ježíše, kterého 
jsme my nekázali, nebo pokud přijmete jiného ducha, 
kterého jste nepřijali, nebo jiné evangelium, které jste 
nepřijali, můžete to dobře snést! (2. Korinťanům 11:3-4) 

Jaké bylo „jiné“ a „jiné“, ve skutečnosti falešné evangelium? 

Falešné evangelium má různé části. 

Obecně platí, že falešné evangelium je věřit, že nemusíte 
poslouchat Boha a skutečně se snažit žít věrně Jeho cestě a 
zároveň prohlašovat, že Boha znáte (srov. Matouš 7:21-23). Bývá 
orientován sobecky. 

Had před téměř 6000 lety (Genesis 3) svedl Evu, aby podlehla 
falešnému evangeliu – a lidé věřili, že vědí lépe než Bůh a měli by 
sami rozhodovat o dobru a zlu. Ano, po příchodu Ježíše bylo jeho 
jméno často připojováno k různým falešným evangeliím – a to 
pokračuje a bude pokračovat až do doby posledního Antikrista. 

Nyní zpět v době apoštola Pavla bylo falešné evangelium v 
podstatě gnostickou/mystickou směsí pravdy a omylu. Gnostici v 
podstatě věřili, že k dosažení duchovního vhledu, včetně spasení, 
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je zapotřebí speciálních znalostí. Gnostici měli tendenci věřit, že to, 
co dělalo tělo, nemělo žádný zvláštní význam, a byli proti 
poslušnosti Boha ve věcech, jako je sabat sedmého dne. Jedním 
takovým falešným vůdcem byl Šimon Magus, kterého varoval 

apoštol Petr (Skutky 8:18-21). 

Ale není to snadné 

Nový zákon ukazuje, že Filip učil Království Boží: 

5 Filip sestoupil do města Samaří a kázal jim Krista. … 12 

uvěřili Filipovi, když kázal o Božím království… (Skutky 8: 
5,12 ). 

Ale Ježíš, Pavel a učedníci učili, že není snadné vejít do Božího 

království: 

24 A když Ježíš viděl, že se velmi zarmoutil, řekl: „Jak těžko 
vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství! 25 Neboť 
snáze projde velbloud uchem jehly, než aby boháč vešel do 

království Božího." 

26 A ti, kteří to slyšeli, řekli: "Kdo tedy může být spasen?" 

27 On však řekl: "Co je nemožné u lidí, je možné u Boha." 

(Lukáš 18:24-27) 

22 „Musíme přes mnohá soužení vejít do Božího království “ ( 

Skutky 14:22). 

3 Jsme povinni vždy za vás děkovat Bohu, bratři, tak jak to je 

příhodné, protože vaše víra nesmírně roste a láska každého 
z vás k sobě se rozhojňuje, 4 takže se vámi sami chlubíme 
mezi Božími církvemi pro vaši trpělivost a víru ve všech 
vašich pronásledováních a souženích, která snášíte, 5 což je 
zjevný důkaz spravedlivého soudu Božího, abyste byli 
uznáni za hodnými království Božího, pro které také trpíte; 6 
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neboť u Boha je spravedlivé odplatit soužením těm, kdo vás 
trápí, 7 a vám, kteří se trápíte, dát odpočinutí s námi, až se 
Pán Ježíš zjeví z nebe se svými mocnými anděly, (2 

Tesalonickým 1:3-7 ). 

Kvůli obtížím jsou nyní v tomto věku povoláni a vybráni jen někteří, 
aby byli jeho součástí (Matouš 22:1-14; Jan 6:44; Židům 6:4-6). Jiní 
budou povoláni později, jak Bible ukazuje, že ti, „kteří se mýlili v 
duchu, dospějí k porozumění a ti, kdo si stěžovali, se naučí nauce“ 

(Izajáš 29:24). 

Apoštol Petr učil, že království je věčné a že evangelium Boží je 

třeba pilně poslouchat, jinak bude soud: 

10 Proto, bratři, buďte ještě pilnější, abyste zajistili své 
povolání a vyvolení, neboť budete-li tyto věci dělat, nikdy 
neklopýtnete; 11 neboť tak vám bude poskytnut hojný vstup 
do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše 

Krista (2 Petr 1:10-11). 

17 Neboť nadešel čas, aby soud začal od domu Božího; a 
pokud to začne nejprve u nás, jaký bude konec těch, kteří 

neposlouchají evangelium Boží? (1. Petra 4:17). 

Poslední knihy Bible a Království 

Bible učí, že „Bůh je láska“ (1 Jan 4:8,16) a Ježíš je Bůh (Jan 
1:1,14) – Království Boží bude mít Krále, který je láska a jehož 
zákony podporují lásku, ne nenávist (srov. Zjevení 22,14-15). 

Bible také ukazuje, že Bůh pošle anděla, který bude hlásat věčné 
evangelium o Božím království (Zjevení 14:6-7), a pak dalšího 
anděla, aby poukázal na to, že i když se Babylon zdá velký, padá 
(Zjevení 14:8-9). Tato poselství budou nadpřirozeným potvrzením 
evangelia, které svět již dříve přijal jako svědectví, a budou vypadat 
jako faktory pro „velký zástup“ , který přijde k Bohu během konce 
(Zjevení 7:9-14). Na rozdíl od poslední babylónské moci, která 
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povstane a zanikne (srov. Zjevení 18:1-18), poslední fáze Božího 

království trvá věčně: 

15 Sedmý anděl zatroubil: A v nebi se ozvaly mocné hlasy: 
"Království tohoto světa se stala královstvím našeho Pána a 
jeho Krista a on bude kralovat na věky věků!" (Zjevení 

11:15). 

Ježíš bude vládnout v království! A Bible odhaluje dva z Jeho titulů: 

16 A na svém rouchu a na stehnech má napsané jméno: 

KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ (Zjevení 19:16). 

Ale je Ježíš jediný, kdo bude vládnout? Všimněte si této pasáže: 

4 A viděl jsem trůny, a ty seděly na nich a byl jim svěřen 
soud. Pak jsem viděl duše těch, kteří byli sťati pro své 
svědectví o Ježíšovi a pro slovo Boží, kteří se neklaněli 
šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čelo ani 
na ruce. A žili a vládli s Kristem tisíc let. . . 6 Požehnaný a 
svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi druhá 
smrt nemá žádnou moc, ale oni budou kněžími Božími a 

Kristovými a budou s Ním kralovat tisíc let (Zjevení 20: 4,6 ). 

Praví křesťané budou vzkříšeni, aby vládli s Kristem po tisíc let! 
Protože království bude trvat věčně (Zjevení 11:15), ale zmíněná 
vláda trvala pouze tisíc let. To je důvod, proč jsem o tom dříve 
hovořil jako o první fázi království – fyzické, tisícileté fázi na rozdíl 
od konečné, duchovnější fáze. 

V Knize Zjevení je uvedeno několik událostí, které se odehrály mezi 

tisíciletou a konečnou fází Království Božího: 

7 Nyní, až uplyne tisíc let, bude Satan propuštěn ze svého 
vězení 8 a vyjde, aby svedl národy, které jsou ve čtyřech 
koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k boji, 
jejichž počet je stejný jako písek moře. … 11 Tehdy jsem 
uviděl velký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl, před jehož 
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tváří utekla země i nebe. A nenašlo se pro ně místo. 12 A 
viděl jsem mrtvé, malé i velké, jak stojí před Bohem, a byly 
otevřeny knihy. A byla otevřena další kniha, která je Kniha 
života. A mrtví byli souzeni podle skutků svých, podle toho, 
co bylo zapsáno v knihách. 13 Moře vydalo mrtvé, kteří byli v 
něm, a Smrt a podsvětí vydali mrtvé, kteří byli v nich. A byli 
souzeni, každý podle svých skutků. 14 Potom byli Smrt a 
Hádes uvrženi do ohnivého jezera. Toto je druhá smrt. 15 A 
kdo nebyl nalezen zapsán v Knize života, byl uvržen do 
ohnivého jezera (Zjevení 20:7-8, 11-15). 

Kniha Zjevení ukazuje, že nastane pozdější fáze, která přijde po 

tisícileté vládě a po druhé smrti: 

1 Nyní jsem viděl nové nebe a novou zemi, neboť první nebe 
a první země pominuly. Také už nebylo moře. 2 Tehdy jsem 
já, Jan, viděl svaté město, Nový Jeruzalém, sestupovat z 
nebe od Boha, připravené jako nevěsta ozdobená pro svého 
muže. 3 A slyšel jsem mocný hlas z nebe, který říkal: „Hle, 
Boží stánek je s lidmi a on s nimi bude přebývat a oni budou 
jeho lidem. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. 4 A 
Bůh setře každou slzu z očí jejich; už nebude smrti ani 
smutku ani pláče. Už nebude žádná bolest, protože dřívější 
věci pominuly." (Zjevení 21:1–4) 

1 A ukázal mi čistou řeku vody života, čistou jako křišťál, 
vycházející z trůnu Božího a Beránkova. 2 Uprostřed jeho 
ulice a po obou stranách řeky byl strom života, který nesl 
dvanáct ovoce, z nichž každý každý měsíc přinášel své 
ovoce. Listy stromu byly k uzdravení národů. 3 A již nebude 
prokletí , ale bude v něm trůn Boží a Beránkův a jeho 
služebníci mu budou sloužit. 4 Uvidí jeho tvář a jeho jméno 
bude na jejich čelech. 5 Noc tam nebude; nepotřebují lampu 
ani světlo slunce, neboť jim dává světlo Hospodin Bůh. A 

budou kralovat na věky věků. (Zjevení 22:1–5) 

Všimněte si, že tato vláda, která je po tisíci letech, zahrnuje 

služebníky Boží a trvá věčně. Svaté město, které bylo připraveno v 
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nebi, opustí nebe a sestoupí na zem. Toto je začátek konečné fáze 

Božího království. Doba ŽÁDNÉ UŽ ŽÁDNÉ BOLESTI A UTRPENÍ! 

Mírní zdědí zemi (Matouš 5:5) a všechny věci (Zjevení 21:7). Země, 
včetně Svatého města, které na ní bude, bude lepší, protože budou 

uskutečněny Boží cesty. Uvědomit si, že: 

7 Vzrůst jeho vlády a pokoj nebude konce (Izajáš 9:7). 

Je zřejmé , že po zahájení závěrečné fáze Království Božího dojde 

k růstu, protože všichni budou poslouchat Boží vládu. 

Tohle bude ta nejslavnější doba: 

9 Ale jak je psáno: Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani 
do lidského srdce nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kdo ho 
milují. 10 Ale Bůh nám je zjevil skrze svého Ducha (1. 
Korintským 2:9-10). Je to čas lásky, radosti a věčné útěchy. 
Bude to fantastický čas! Království Boží zajistí fantasticky 
lepší věčnost. Nechceš se na tom podílet? 
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5. Tuoherwo mehia maitũ mothe na atũtherie 
tũtuĩke athingu 

Mysleli si první profesoři Krista, že měli kázat evangelium o 

doslovném Božím království? 

Ano. 

Před lety v přednášce profesora Barta Ehrmana z University of 
North Carolina opakovaně a správně zdůraznil, že na rozdíl od 
většiny dnešních vyznávajících křesťanů Ježíš a jeho raní 
následovníci hlásali Boží království. Ačkoli se celkové chápání 
křesťanství Dr. Ehrmana značně liší od chápání nepřetržité Boží 

církve, shodli bychom se na tom, že evangelium království je to, co 
hlásal sám Ježíš a v co věřili Jeho následovníci. Souhlasili bychom 

také s tím, že mnozí dnešní křesťané nevěří. rozumět tomu. 

Nejstarší dochované psaní a kázání po Novém zákoně 

Království Boží bylo významnou součástí toho, co se prohlašuje za 
„nejstarší kompletní křesťanské kázání, které přežilo“ (Holmes MW 
Ancient Christian Sermon. The Apostolic Fathers: Greek Texts and 
English Translations, 2nd ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004, 
str. 102). Toto starověké křesťanské kázání o tom Angĩkorwouje 

tato prohlášení: 

5:5 Navíc víte, bratři, že náš pobyt ve světě těla je 
bezvýznamný a pomíjivý, ale Kristovo zaslíbení je veliké a 

úžasné: odpočinutí v přicházejícím království a život věčný. 

Výše uvedený výrok ukazuje, že království není nyní, ale přijde a 

bude věčné. Navíc toto starověké kázání říká: 

6:9 Jestliže ani takoví spravedliví lidé, jako jsou tito, nejsou 
schopni svými vlastními spravedlivými skutky zachránit své 
děti, jakou máme jistotu, že vstoupíme do Božího království, 
když se nám nepodaří udržet náš křest čistý a 
neposkvrněný? Nebo kdo bude naším obhájcem, když jsme 
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nebyli shledáni, že máme svaté a spravedlivé skutky? 9:6 
Milujme se tedy navzájem, abychom všichni vešli do Božího 
království. 11:7 Jestliže tedy víme, co je v Božích očích 
správné, vstoupíme do jeho království a přijmeme zaslíbení, 
která „ucho neslyšelo, oko nevidělo, ani si srdce člověka 
nepředstavovalo“. 

12:1 Očekávejme tedy hodinu po hodině na Boží království v 
lásce a spravedlnosti, protože neznáme den Božího zjevení. 
12:6 říká, že přijde království mého Otce. 

Výše uvedené výroky ukazují, že je zapotřebí lásky skrze správný 
život, že jsme stále nevstoupili do Božího království a že k tomu 
dochází po dni Božího zjevení – tedy poté, co se Ježíš znovu vrátí. 

Je to Otcovo království a království není jen Ježíš. 

Je zajímavé, že nejstarší zjevně křesťanské kázání, kterému Bůh 
dovolil přežít, učí totéž Království Boží, které učí Nový zákon a nyní 
učí Trvající církev Boží (je možné, že by mohlo být od skutečné 
Boží církve, ale moje omezená znalost řečtiny omezuje mou 

schopnost učinit pevnější prohlášení). 

Církevní vůdci druhého století a evangelium království 

Je třeba poznamenat, že na počátku 2. století Papias , Janův 
posluchač a Polykarpův přítel a římskými katolíky považovaný za 
svatého, učil tisícileté království. Eusebius zaznamenal, že Papias 

učil: 

... nastane tisíciletí po vzkříšení z mrtvých, kdy bude na této 
zemi nastolena osobní Kristova vláda. (Fragmenty Papias , 

VI. Viz také Eusebius, Církevní dějiny, Kniha 3, XXXIX, 12) 

Papias učil, že to bude doba velké hojnosti: 

Podobným způsobem [Řekl], že pšeničné zrno dá deset 
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tisíc klasů, a že každý klas bude mít deset tisíc zrn a každé 
zrno bude vynášet deset liber čisté, čisté, jemné mouky; a 
že jablka, semena a tráva by produkovaly v podobných 
poměrech; a že všechna zvířata, která se živí pouze výtvory 
země, se stanou mírumilovnými a harmonickými a budou 
dokonale podřízena člověku. “ [Svědectví o těchto věcech 
vydává písemně Papias , starověký muž, který byl 
posluchačem Jana a přítelem Polykarpa, ve čtvrté z jeho 
knih; neboť jím bylo složeno pět knih...] (Fragmenty Papiase 
, IV) 

Ponovozákonní list Korinťanům říká: 

42:1-3 Apoštolové pro nás přijali evangelium od Pána Ježíše 
Krista; Ježíš Kristus byl poslán od Boha. Takže Kristus je od 
Boha a apoštolové jsou od Krista. Oba tedy přišli z vůle Boží 
ve stanoveném řádu. Když tedy obdrželi pověření a byli plně 
ujištěni vzkříšením našeho Pána Ježíše Krista a potvrzeni 
ve slově Božím s plnou jistotou Ducha Svatého, vyšli s 

radostnou zvěstí, že má přijít království Boží. 

Polykarp ze Smyrny byl raně křesťanský vůdce, který byl 
učedníkem Jana, posledního z původních apoštolů, který zemřel. 

Polykarp c. 120-135 nl učil : 

Blahoslavení chudí a pronásledovaní pro spravedlnost, 
neboť jejich je království Boží. (Polykarp. Dopis Filipanům, 
kapitola II. Z Ante-Nicene Fathers, Volume 1 v úpravě 

Alexander Roberts & James Donaldson. americké vydání, 

1885) 

Když tedy víme, že „Bohu se neposmívají“, měli bychom 
chodit hodni Jeho přikázání a slávy...Protože je dobře, aby 
byli odříznuti od žádostí, které jsou ve světě, protože „každá 
žádostivost bojuje proti duch; “ a „ani smilníci, ani zženštilí, 
ani sami sebe s lidstvem nezdědí království Boží “, ani ti, 
kteří dělají věci nedůsledné a nevhodné. (tamtéž, kapitola V) 
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Služme mu tedy v bázni a se vší úctou, jak nám sám 
přikázal, a jako apoštolové, kteří nám zvěstovali 
evangelium, a proroci, kteří předem hlásali příchod Páně. 

(tamtéž, kapitola VI) 

Stejně jako ostatní v Novém zákoně učil Polykarp, že království 

Boží zdědí spravedliví, nikoli ti, kdo porušují přikázání. 

Dále se tvrdilo, že Polycarp učil: 

A v následující sobotu řekl; „Slyšte mé napomenutí, 
milované děti Boží. Zapřísahal jsem vás, když byli přítomni 
biskupové, a nyní vás znovu všechny napomínám, abyste 
kráčeli slušně a důstojně po cestě Páně... Bděte a znovu 
buďte připraveni, nenechte svá srdce zatížit, nové přikázání 
pokud jde o lásku jeden k druhému, Jeho příchod se náhle 
projevil jako rychlý blesk, velký soud ohněm, věčný život, 
Jeho nesmrtelné království. A všechno, čemu se Bůh učí, 
víte, když budete zkoumat inspirovaná Písma, vyryjte si 
perem Ducha svatého do svých srdcí, aby ve vás přikázání 
nesmazatelně zůstala.“ (Život Polykarpa, kapitola 24. JB 

Lightfoot, The Apostolic Fathers, sv. 3.2, 1889, str. 488-506) 

Melito ze Sard, který byl vůdcem Církve Boží, c. 170 našeho 
letopočtu, učil: 

Neboť zákon vydaný v evangeliu – starý v novém, oba 
společně vycházející ze Sionu a Jeruzaléma; a přikázání 
vydané v milosti a předobraz v hotovém výrobku a beránek 

v Synu a ovce v člověku a člověk v Bohu... 

Ale evangelium se stalo vysvětlením zákona a jeho 

naplnění , zatímco církev se stala skladištěm pravdy... 

To je ten, kdo nás vysvobodil z otroctví do svobody, z 
temnoty do světla, ze smrti do života, z tyranie do věčného 
království. ( Melito . Homilie o velikonocích. Verše 7 , 40 , 
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68. Překlad z Kerux : The Journal of Online Theology. 

http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Bylo tedy známo, že Království Boží je něco věčného, a ne pouze 
současná křesťanská nebo katolická církev a zahrnovalo Boží 

zákon. 

Jiný spis z poloviny druhého století nabádá lidi, aby se podívali na 

království: 

Proto ať se již nikdo z vás nepřetvařuje ani neohlíží zpět, ale 
dobrovolně přistupuje k evangeliu království Božího. 
(Roman Klement. Uznání, kniha X, kapitola XLV. Výňatek z 
Ante-Nicene Fathers, svazek 8. Editovali Alexander Roberts 

& James Donaldson. americké vydání, 1886) 

Navíc, i když to zjevně nenapsal nikdo z pravé církve, spis z 
poloviny druhého století s názvem The Shepherd of Hermas v 

překladu Robertse & Donaldsona používá výraz „království Boží“ 

čtrnáctkrát. 

Praví křesťané, a dokonce i mnozí pouze vyznávající Krista, věděli 

něco o Božím království ve druhém století. 

I katolický a východní ortodoxní světec Irenej pochopil, že po 
vzkříšení vstoupí křesťané do Božího království. Všimněte si, co 

napsal, c. 180 našeho letopočtu: 

Neboť takový je stav těch, kdo uvěřili, neboť v nich neustále 
přebývá Duch svatý, který jím byl dán při křtu, a je zadržen 
přijímajícím, pokud chodí v pravdě a svatosti, spravedlnosti 
a trpělivé vytrvalosti. Neboť tato duše má vzkříšení v těch, 
kdo věří, tělo opět přijímá duši a spolu s ní je mocí Ducha 
svatého povzneseno a vchází do království Božího . 
(Irenaeus, St., biskup z Lyonu. Z arménštiny přeložil 
Armitage Robinson. Ukázka apoštolského kázání, kapitola 
42. Wells, Somerset, říjen 1879. Jak bylo publikováno ve 
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SPOLEČNOSTI PRO PODPORU KŘESŤANSKÉHO 

KNOWLEDGE. NEW YORK: MACMILLAN CO, 1920). 

Theophilus z Antiochie učil: 

Zmiňuji se však o Jeho dobrotě; když Ho nazývám 
Královstvím, zmiňuji se jen o Jeho slávě... Nebo kdyby ho 
od počátku učinil nesmrtelným, učinil by ho Bohem. … 
Neučinil ho tedy ani nesmrtelným, ani smrtelným, ale, jak 
jsme řekli výše, schopným obojího; takže pokud by se 
přiklonil k věcem nesmrtelnosti a dodržoval přikázání Boží, 
dostal od Něj jako odměnu nesmrtelnost a stal se Bohem. ( 

Theophilus , To Autolycus , 1:3, 2:27) 

Katolický světec Hippolytus na počátku třetího století napsal: 

A přijmete království nebeské, vy, kteří jste během svého 
pobytu v tomto životě znali nebeského krále. A ty budeš 
společníkem Božstva a Kristovým spoludědicem, už 
nebudeš zotročen chtíči nebo vášněmi a už nikdy nebudeš 
plýtváním nemocí. Neboť jsi se stal Bohem: za jakákoliv 
utrpení, která jsi podstoupil, když jsi byl mužem, ti je dal, 
protože jsi byl smrtelný , ale cokoliv je v souladu s Bohem 
sdělit, Bůh ti slíbil, že ti to dá, protože byli zbožštěni a 
zrozeni k nesmrtelnosti. (Hippolytus. Vyvrácení všech 

herezí, kniha X, kapitola 30) 

Cílem pro lidi je být zbožštěn v nadcházejícím Božím království. 

Problémy druhého a třetího století 

Navzdory širokému přijetí ve druhém století povstal protizákonný 
apostatický vůdce jménem Marcion . Marcion učil proti zákonu 
Božímu, sabatu a doslovnému Božímu království. Přestože byl 
Polykarpem a dalšími odsouzen, měl poměrně dlouhou dobu 

kontakt s římskou církví a zdálo se, že tam má vliv. 



 

45 
 

Ve druhém a třetím století se alegoristé etablovali v Alexandrii 
(Egypt). Mnoho alegoristů se postavilo proti doktríně o 
nadcházejícím království. Všimněte si zprávy o některých z těchto 

alegoristů: 

Dionysius se narodil ze vznešené a bohaté pohanské rodiny 
v Alexandrii a byl vzdělaný v jejich filozofii. Opustil pohanské 
školy, aby se stal žákem Origena, po němž se stal 
vedoucím katechetické školy v Alexandrii… 

Klement, Origenes a gnostická škola kazili doktríny svatých 
věštců svými fantazijními a alegorickými výklady...získali pro 
sebe jméno „alegoristé“. Nepos veřejně bojoval proti 
alegoristům a tvrdil, že na zemi bude vláda Krista… 

Dionysius vedl spory s Neposovými následovníky a podle 
jeho zprávy... „ takový stav věcí, jaký nyní existuje v 
království Božím“. Toto je první zmínka o Božím království 

existujícím v současném stavu církví… 

Nepos pokáral jejich omyl a ukázal, že nebeské království 
není alegorické, ale je doslovným přicházejícím královstvím 

našeho Pána ve vzkříšení k věčnému životu... 

Takže myšlenka, že království přichází v současném stavu 
věcí, byla vymyšlena a vynesena v gnostické škole 
alegoristů v Egyptě, 200 až 250 našeho letopočtu, celé 
století předtím, než biskupové impéria začali být považováni 

za držitele trůnu. … 

Klement pojal ideu Božího království jako stav pravého 
duševního poznání Boha. Origenes to uvedl jako duchovní 
význam skrytý v prostém písmenu Písma . (Ward, Henry 
Dana. The Gospel of the Kingdom: A Kingdom Not of this 
World; Not in this World; But to Come in the Heavenly 
Country, of the Resurrection from the Dead and of 
Restitution of All Things. Publikováno nakladatelstvím 

Claxton, Remsen & Haffelfinger , 1870, s. 124-125) 
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Zatímco biskup Nepos učil evangelium o Božím království, 
alegoristé se snažili přijít s jeho falešným, méně doslovným 
chápáním. S chybami alegoristů se přibližně ve stejné době snažil 
bojovat i biskup Apollinaris z Hierapolis. Ti, kdo jsou skutečně v 
Církvi Boží, stáli za pravdou doslovného Božího království v 
průběhu dějin. 

Herbert W. Armstrong vyučoval evangelium království, navíc 

Ve 20. století zesnulý Herbert W. Armstrong napsal: 

Protože odmítli Kristovo evangelium. . . , svět musel 
nahradit něco jiného na jeho místo. Museli vymyslet 
padělek! Slyšeli jsme tedy o Božím království, o kterém se 

mluví jen jako o pěkné frázi – pěkném sentimentu v lidských 
srdcích – redukujícím ho na éterické, neskutečné NIC! Jiní 
zkreslili, že „CÍRKEV“ je království. . . Prorok Daniel, který žil 
600 let před Kristem, věděl, že království Boží je skutečné 

království – vláda vládnoucí nad 

doslova LIDÉ na zemi. . . 

Tady . . . je Božím vysvětlením toho, co JE KRÁLOVSTVÍ 
BOŽÍ: „A za dnů těchto králů...“ – mluví se zde o deseti 
prstech nohou, z části ze železa a z části z křehké hlíny. 
Toto spojením proroctví s Danielem 7 a Zjevením 13 a 17 
odkazuje na nové SPOJENÉ STÁTY EVROPY, které se 
nyní formují. . . přímo před tvýma očima! Zjevení 17:12 
objasňuje detail , že to bude spojení DESETI KRÁLŮ NEBO 
KRÁLOVSTVÍ, které (Zj. 17:8) vzkřísí starou ŘÍMSKOU ŘÍŠI 
. . . 

Když přijde Kristus, přichází jako KRÁL králů, vládnoucí celé 
zemi (Zj 19:11-16); a JEHO KRÁLOVSTVÍ – KRÁLOVSTVÍ 
BOŽÍ – řekl Daniel, je KONZUMOVAT všechna tato světská 
království. Zjevení 11:15 to říká těmito slovy: „Království 
tohoto světa se stávají KRÁLOVSTVÍMI NAŠEHO PÁNA A 

JEHO KRISTA a on bude kralovat na věky věků“! Toto je 
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KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ. Je to KONEC současných vlád – ano, 
a dokonce i Spojených států a britských národů. Pak se 
stanou královstvími – VLÁDAMI – Pána JEŽÍŠE KRISTA, 
pak KRÁLEM králů nad celou zemí. Tím je zcela JASNÁ 
skutečnost, že KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ je doslovná VLÁDA. 
Stejně jako byla Chaldejská říše KRÁLOVSTVÍ – stejně jako 
byla Římská říše KRÁLOVSTVÍ – tak KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ je 
vláda. Má převzít VLÁDU NÁRODŮ světa. Ježíš Kristus se 

NARODIL, aby byl KRÁLEM – VLÁDcem! . . . 

Tentýž Ježíš Kristus, který před více než 1900 lety kráčel po 
kopcích a údolích Svaté země a ulicemi Jeruzaléma, 
přichází znovu. Řekl, že přijde znovu. Poté, co byl 
ukřižován, ho Bůh po třech dnech a třech nocích vzkřísil z 
mrtvých (Mt 12:40; Skutky 2:32; 1Kor 15:3-4). Nastoupil na 
Boží trůn. Ústředí vlády vesmíru (Skutky 1:9–11; Židům 1:3; 

8:1; 10:12; Zj 3:21).  

Je to „šlechtic“ z podobenství, který šel na trůn 

Bůh – „vzdálená země“ – aby byl korunován jako Král králů 

nad všemi národy a pak se vrátil na zem (Lukáš 19:12-27).  

Opět je v nebi až do „časů nápravy všech věcí“ (Skutky 
3:19-21). Restituce znamená uvedení do původního stavu 

nebo stavu. V tomto případě obnovení Boží vlády na zemi, a 

tím obnovení světového míru a utopických poměrů.  

Současný světový nepokoj, eskalující války a spory 
vyvrcholí světovými problémy tak velkými, že pokud Bůh 
nezasáhne, žádné lidské tělo nebude zachráněno naživu 
(Mt 24:22). Na samém vrcholu, kdy by zpoždění mělo za 
následek zničení veškerého života z této planety, se Ježíš 
Kristus vrátí. Tentokrát přichází jako božský Bůh. Přichází v 
celé síle a slávě Stvořitele vládnoucího vesmíru. (Mat. 
24:30; 25:31.) Přichází jako „Král králů a Pán pánů“ (Zj. 
19:16), aby ustanovil světovou supervládu a vládl všem 

národům „železným prutem “ (Zjevení 19:15; 12:5) . . . 
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Kristus nevítaný? 

Ale bude lidstvo křičet radostí a přivítat ho ve zběsilé extázi 
a nadšení – budou to dokonce i církve tradičního 
křesťanství? 

Oni nebudou! Uvěří, protože je falešní satanovi služebníci 
(2.Kor. 11:13-15) podvedli, že je Antikrist. Církve a národy 
se budou zlobit na jeho příchod (Zj 11:15 s 11:18) a 
vojenské síly se s ním ve skutečnosti pokusí bojovat, aby ho 
zničily (Zj 17:14)! 

Národy budou zapojeny do vrcholné bitvy nadcházející třetí 
světové války s bitevní frontou u Jeruzaléma (Zach 14:1-2) a 
poté se Kristus vrátí. V nadpřirozené moci bude „bojovat 
proti těm národům“, které bojují proti němu (verš 3). Úplně je 
porazí (Zj 17:14)! „Jeho nohy budou v onen den stát na 
Olivové hoře,“ velmi krátkou vzdálenost na východ od 
Jeruzaléma (Zach 14:4). (Armstrong HW. Záhada věků, 
1984) 

Bible prohlašuje, že Ježíš se vrátí a zvítězí, ale mnozí proti němu 
budou bojovat (Zjevení 19:19). Mnozí budou tvrdit (na základě 
špatného pochopení biblického proroctví, ale částečně kvůli 
falešným prorokům a mystikům), že vracející se Ježíš je konečným 

Antikristem! 

Následující je také od Herberta Armstronga: 

Pravé náboženství – Boží pravda zplnomocněná Boží 
láskou předávanou Duchem svatým... NEVYSLOVATELNÁ 
RADOST z poznání Boha a Ježíše Krista – z poznání 
PRAVDY – a teplo Boží božské LÁSKY!... 

Učení pravé Boží Církve je prostě učením „žít podle 

každého slova“ Bible svaté... 
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Lidé se obrátí z cesty „dostat“ na cestu „dát“ – na Boží cestu 

lásky. 

NOVÁ CIVILIZACE nyní sevře Zemi! (tamtéž) 

NOVÁ CIVILIZACE je Království Boží. Hlásání, že má přijít nová 
civilizace a být založena na lásce, je hlavní součástí toho, o čem je 
pravé evangelium o království, o kterém Ježíš a jeho následovníci 
učili. To je něco, co kážeme v nepřetržité církvi Boží. 

Herbert Armstrong si uvědomil, že Ježíš učil, že lidská společnost, i 
když si myslí, že chce být poslušná, odmítla „udávat způsob“ života, 
cestu lásky. Zdá se, že téměř nikdo správně nepochopil význam 

toho, co Ježíš učil. 

Spasení skrze Ježíše je součástí evangelia 

Někteří, kdo dočetli až sem, se pravděpodobně podivují nad 
Ježíšovou smrtí a rolí ve spasení. Ano, to je část evangelia, o 
kterém psali Nový zákon i Herbert W. Armstrong. 

Nový zákon ukazuje, že evangelium zahrnuje spasení skrze Ježíše: 

16 Nestydím se za evangelium Kristovo, neboť je mocí Boží 
ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida a také 

pro Řeka (Římanům 1:16). 

4 Proto ti, kteří byli rozptýleni, chodili všude a kázali 

slovo . 5 Filip sestoupil do města Samaří a kázal jim Krista. 
… 12 Když však uvěřili Filipovi, když kázal o království Božím 
a o jménu Ježíše Krista, byli pokřtěni muži i ženy. … 25 Když 
tedy vydali svědectví a kázali slovo Páně, vrátili se do 
Jeruzaléma a kázali evangelium v mnoha samařských 
vesnicích. 26 Anděl Páně promluvil k Filipovi… 40 Filip byl 
nalezen v Azotu . A procházel tudy, kázal ve všech 
městech, až přišel do Cesareje. (Skutky 8:4 , 5, 12, 25, 26, 

40 ) 
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18 kázal jim Ježíše a vzkříšení. (Skutky 17:18) 

30 Pavel pak bydlel celé dva roky ve svém pronajatém domě 
a přijímal všechny, kdo k němu přicházeli, 31 kázat 
království Boží a učit věci, které se týkají Pána Ježíše 
Krista , se vší důvěrou, aniž by mu to nikdo zakazoval. 

(Skutky 28:30–31) 

Všimněte si, že kázání zahrnovalo Ježíše A království. Je smutné, 
že správné porozumění evangeliu Božího království v učení řecko-
římských církví obvykle chybí. 

Ve skutečnosti, aby nám pomohl stát se součástí tohoto království, 
Bůh miloval lidi natolik, že poslal Ježíše, aby za nás zemřel (Jan 
3:16-17) a zachraňoval nás svou milostí (Efezským 2:8). A to je 
součástí dobré zprávy (Skutky 20:24). 

Evangelium o Království je to, co svět potřebuje, ale... 

Pracovat pro mír (Matouš 5:9) a konat dobro jsou cenné cíle (srov. 
Galatským 6:10). Přesto mnozí světoví vůdci, včetně 
náboženských, věří, že mír a prosperitu přinese mezinárodní lidská 
spolupráce , a ne Boží království. A i když budou mít určité dočasné 
úspěchy, nejenže neuspějí, některé z jejich lidského úsilí nakonec 
přivedou planetu Zemi do bodu, že by se život stal neudržitelným, 
kdyby se Ježíš nevrátil, aby založil své království. Lidé opravující 
zemi bez Boha je marné a falešné evangelium (Žalm 127:1). 

Mnoho lidí ve světě se snaží dát dohromady polonáboženský 
babylonský mezinárodní plán, který by v 21. století zavedl nový 
světový řád . To je něco, co Pokračující církev Boží od svého vzniku 

odsuzovala a plánuje odsuzovat i nadále. Od té doby, co Satan 
před téměř 6000 lety svedl Evu, aby podlehla verzi jeho evangelia 
(Genesis 3), mnoho lidí věřilo, že vědí lépe než Bůh, co udělá je a 

svět lepšími. 

Podle Bible to bude vyžadovat kombinaci vojenského vůdce v 
Evropě (nazývaného Králem severu, také nazývaným Bestie ze 
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Zjevení 13:1-10) spolu s náboženským vůdcem (nazývaným falešný 
prorok, nazývaný také THE závěrečný Antikrist a dvourohá šelma 
ze Zjevení 13:11-17) z města sedmi pahorků (Zjevení 17:9,18 ), aby 
přinesli „babylonský“ (Zjevení 17 a 18 ) světový řád. Přestože 
lidstvo potřebuje návrat Krista a zřízení Jeho království, mnozí ve 
světě nebudou tomuto poselství v 21. století věnovat pozornost – 

budou i nadále věřit různým verzím Satanova falešného evangelia. 

Ale svět obdrží svědka. 

Připomeňme, že Ježíš učil: 

14 A toto evangelium o království bude kázáno po celém 
světě na svědectví všem národům, a pak přijde konec. 
(Matouš 24:14) 

Všimněte si, že evangelium království zasáhne svět jako svědek, 

pak přijde konec. 

Důvodů je několik. 

Jedním z nich je, že Bůh chce, aby svět slyšel pravé evangelium 
před začátkem Velkého soužení (které začíná v Matoušovi 24:21). 
Poselství evangelia je tedy svědectvím a varováním (srov. Ezechiel 
3; Amos 3:7). Povede to k většímu počtu obrácení z pohanů, než se 
Ježíš vrátí (Římanům 11:25) a k dostatečnému počtu obrácení 

mimo pohany (Římanům 9:27), než se Ježíš vrátí. 

Další je, že podstata poselství bude v rozporu s názory povstávající 
Bestie, krále Severu, spolu s Falešným prorokem, posledním 
Antikristem. V zásadě slíbí mír prostřednictvím lidského úsilí, ale 

povede to ke konci (Mt 24,14) a zničení (srov. 1 Tesalonickým 5,3). 

Kvůli znamením a lživým zázrakům s nimi spojenými (2. 
Tesalonickým 2:9) se většina na světě rozhodne věřit lži (2. 
Tesalonickým 2:9-12) místo poselství evangelia. Kvůli nesprávným 
odsouzením tisíciletého Božího království římskými katolíky, 
východními ortodoxními, luterány a dalšími budou mnozí mylně 
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tvrdit, že poselství tisíciletého evangelia Božího království je falešné 

evangelium spojené s Antikristem. 

Věrní filadelfští křesťané (Zjevení 3:7-13) budou hlásat tisícileté 
evangelium království a také říkat světu, co budou dělat někteří 

světští vůdci (včetně Bestie a Falešného proroka). 

Podpoří sdělování světu poselství, že Bestie, král Severu, spolu s 
Falešným prorokem, konečným Antikristem, nakonec zničí (spolu s 
některými jejich spojenci) USA a Anglické národy Spojeného 
království. , Kanadě, Austrálii a Novém Zélandu (Daniel 11:39) a že 
krátce nato zničí arabsko-islámskou konfederaci (Daniel 11:40-43), 
fungují jako nástroje démonů (Zjevení 16:13-14), a nakonec bude 
bojovat s Ježíšem Kristem po Jeho návratu (Zjevení 16:14; 19:19-
20). Věrní Filadelfové (Zjevení 3:7-13) budou oznamovat, že brzy 
přijde tisícileté království. To by pravděpodobně vyvolalo velké 
mediální pokrytí a přispělo by to ke splnění Matouše 24:14. My v 
nepřetržité Boží církvi připravujeme literaturu (ve více jazycích), 

přidáváme na webové stránky a podnikáme další kroky k přípravě 
na „krátkou práci“ (srov. Římanům 9:28), která povede k Božímu 
rozhodnutí, že Matouš 24: 14 byl dostatečně poskytnut jako svědek 

pro nadcházející konec. 

Světoví vůdci hlásající „falešné evangelium“ (pravděpodobně 
nějaký „nový“ typ nejvyššího vůdce Evropy spolu s kompromisním 
pontifikem, který bude tvrdit určitou formu katolicismu) se to nebude 

líbit – nebudou chtít, aby se svět dozvěděl, co skutečně chtějí. dělat 
(a možná tomu sami zpočátku ani nevěří, srov. Izajáš 10:5-7). Oni 
a/nebo jejich příznivci budou také pravděpodobně falešně učit, že 
věrní Filadelfové budou zastávat extremistickou doktrínu 
(milenarismus) přicházejícího antikrista. Jakákoli odsouzení, která 
oni a/nebo jejich následovníci udělají vůči filadelfským věřícím a 
pokračující církvi Boží, spustí pronásledování (Daniel 11:29-35; 

Zjevení 12:13-15). To také povede ke konci – začátku Velkého 
soužení (Matouš 24:21; Daniel 11:39; srov. Matouš 24:14-15; 
Daniel 11:31) a také k době ochrany pro věrné Philadelphii. 

Křesťané (Zjevení 3:10; 12:14-16). 
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Šelma a Falešný prorok se pokusí ovládat silou, ekonomickým 
vydíráním, znameními, lživými zázraky, vraždami a dalšími nátlaky 
(Zjevení 13:10–17; 16:14; Daniel 7:25; 2 Tesalonickým 2:9–10). . 

Křesťané se budou ptát: 

10 "Jak dlouho, Pane, svatý a pravdivý, dokud nebudeš 
soudit a pomstít naši krev na těch, kdo přebývají na zemi?" 

(Zjevení 6:10) 

Po celé věky si Boží lid kladl otázku: „Jak dlouho to bude trvat, než 
se Ježíš vrátí?“ 

I když neznáme den ani hodinu, očekáváme, že se Ježíš vrátí (a 
nastolí tisícileté Boží království) v 21. století na základě mnoha písem 
(např. Matouš 24:4-34; Žalm 90:4; Ozeáš 6: 2; Lukáš 21:7–36; 
Židům 1:1–2; 4:4,11; 2. Petrův 3:3–8; 1 Tesalonickým 5:4), jejichž 

některé části nyní vidíme, jak se naplňují. 

Pokud Ježíš nezasáhne, svět vyhladí veškerý život: 

21 Neboť tehdy bude veliké soužení, jaké nebylo od počátku 
světa až do tohoto času, žádné a již nikdy nebude. 22 A 
nebudou-li zkráceny ty dny, nebude spaseno žádné tělo; ale 
kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny. (Matouš 24:21–22) 

29 Hned po soužení těch dnů se slunce zatmí a měsíc 
nevydá své světlo; hvězdy budou padat z nebe a mocnosti 
nebeské se budou otřásat. 30 Tehdy se na nebi objeví 
znamení Syna člověka a všechny kmeny země budou 
truchlit a uvidí Syna člověka přicházet na nebeských 
oblacích s mocí a velikou slávou. 31 A pošle své anděly s 
velkým zvukem polnice a oni shromáždí jeho vyvolené ze 
čtyř větrů, od jednoho konce nebe k druhému. (Matouš 

24:29–31) 

Boží království je to, co svět potřebuje. 

Velvyslanci pro království 
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Jaká je vaše role v Království? 

Právě teď, pokud jste skutečným křesťanem, máte být jeho 

vyslancem. Všimněte si, co napsal apoštol Pavel: 

20 Nyní jsme tedy Kristovými vyslanci, jako by Bůh skrze nás 
úpěnlivě prosil: prosíme vás v Kristově jménu, smiřte se s 

Bohem. (2. Korinťanům 5:20) 

14 Postavte se tedy, opásejte se pravdou, oblečte si pancíř 
spravedlnosti, 15 a obujte si nohy přípravou evangelia 
pokoje; 16 především si vezměte štít víry, kterým budete 
moci uhasit všechny ohnivé šípy toho ničemného. 17 A 
vezměte přilbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží; 18 

modlete se vždy se vší modlitbou a prosbou v Duchu, bděte 
za tímto účelem se vší vytrvalostí a prosbou za všechny 
svaté – 19 a za mě, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl 
směle otevřít ústa, abych to oznámil. tajemství evangelia, 20 

jehož jsem vyslancem v řetězech; abych v něm mohl mluvit 
směle, jak bych měl mluvit. (Efezským 6:14–20) 

Co je to velvyslanec? Merriam-Webster má následující definici: 

1 : oficiální vyslanec; zejména : diplomatický zástupce 

nejvyšší hodnosti akreditovaný u cizí vlády nebo panovníka 
jako rezidentní zástupce vlastní vlády nebo panovníka nebo 
jmenovaný pro zvláštní a často dočasný diplomatický úkol 

2 a : zplnomocněný zástupce nebo posel 

Jste-li skutečným křesťanem, jste oficiálním vyslancem pro Krista! 

Všimněte si, co napsal apoštol Petr: 

9 Vy jste však vyvolené pokolení, královské kněžstvo, svatý 
národ, jeho zvláštní lid, abyste mohli hlásat chválu Tomu, 
který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla; 10 

kteří kdysi nebyli lidem, ale nyní jsou lidem Božím, kteří 
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nedosáhli milosrdenství, ale nyní dosáhli milosrdenství. (1 

Petr 2:9-10) 

Jako křesťané máme být součástí svatého národa. 

Který národ je nyní svatý? 

No, jistě žádné z království tohoto světa – ale nakonec budou 
součástí Kristova Království (Zjevení 11:15). Je to Boží národ, Jeho 

Království, které je svaté. 

Jako velvyslanci se běžně nezapojujeme do přímé politiky národů 
tohoto světa. Ale nyní máme žít Božím způsobem života (viz také 
bezplatná kniha dostupná na www.ccog.org s názvem: Christians: 
Ambassadors for the Kingdom of God, biblické instrukce pro život 
jako křesťan ). Tím lépe poznáváme, proč jsou Boží cesty nejlepší, 

abychom v Jeho království mohli být králi a kněžími a vládnout s 
Kristem na zemi: 

5 Tomu, který nás miloval a umyl nás od našich hříchů svou 
vlastní krví, 6 a učinil nás králi a kněžími svému Bohu a Otci, 

jemu buď sláva a vláda na věky věků. Amen. (Zjevení 1:5-6) 

10 A učinil nás králi a kněžími Bohu našemu; A budeme 

vládnout na zemi. (Zjevení 5:10) 

Jedním z budoucích aspektů toho bude učit ty, kdo jsou potom 
smrtelní, chodit po Božích cestách: 

19 Nebo lid bude bydlet na Sionu v Jeruzalémě; Už nebudeš 
plakat. Bude k tobě velmi milostivý při zvuku tvého volání; 
Když to uslyší, odpoví vám. 20 A i když vám Hospodin dává 
chléb protivenství a vodu soužení, vaši učitelé se již 
nepohnou do kouta, ale vaše oči uvidí vaše učitele. 21 Vaše 
uši uslyší za vámi slovo: „Toto je cesta, jděte po ní,“ kdykoli 
se obrátíte na pravou ruku nebo kdykoli se otočíte doleva. 
(Izajáš 30:19–21) 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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I když je to proroctví pro tisícileté království, v tomto věku musí být 

křesťané připraveni učit: 

12 … do této doby byste měli být učiteli (Židům 5:12) 

15 Ale posvěťte Pána Boha ve svých srdcích a buďte vždy 
připraveni dát odpověď každému, kdo se vás ptá na důvod 

naděje, která je ve vás, s tichostí a bázní (1 Petr 3:15). 

Bible ukazuje, že mnozí z věrnějších křesťanů budou těsně před 

začátkem Velkého soužení mnohé poučovat: 

33 A ti z lidu, kteří rozumějí, poučí mnohé (Daniel 11:33) 

Učení, růst v milosti a poznání (2. Petrova 3:18) je tedy něco, co 
bychom měli dělat nyní. Součástí vaší role v Božím království je 
umět učit. A pro věrnější, filadelfské (Zjevení 3:7-13), křesťany, to 
bude také zahrnovat podporu důležitého svědectví evangelia před 

začátkem tisíciletého království (srov. Matouš 24:14). 

Po nastolení Království Božího bude lid Boží použit k tomu, aby 

pomohl obnovit poškozenou planetu: 

12 Ti z vás vystaví staré pustiny ;  
Postavíš základy mnoha pokolení; A budete nazýváni 

Opravář průlomu, Obnovitel ulic k přebývání. (Izajáš 58:12) 

Boží lid, který žil Božím způsobem v tomto věku, tedy usnadní 
lidem přebývat ve městech (a jinde) během této doby obnovy. Svět 
bude skutečně lepším místem. Nyní bychom měli být vyslanci 

Krista, abychom také mohli sloužit v Jeho Království. 

Pravé poselství evangelia je transformační 

Ježíš řekl: „Zůstanete-li v mém slovu, jste skutečně mými učedníky. 
32 Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí“ (Jan 8:31-32). Poznání 
pravdy o evangeliu Božího království nás osvobozuje od toho, 
abychom byli uvězněni ve falešných nadějích tohoto světa. 
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Můžeme směle podporovat plán, který funguje – Boží plán! Satan 
oklamal celý svět (Zjevení 12:9) a Království Boží je tím pravým 
řešením. Musíme stát za pravdou a hájit ji (srov. Jan 18:37). 

Poselství evangelia je více než o osobní spáse. Dobrá zpráva o 

Božím království by měla člověka v tomto věku proměnit: 

2 A nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňte se 
obnovou své mysli, abyste mohli prokázat, co je to dobrá, 

milá a dokonalá vůle Boží. (Římanům 12:2) 

Praví křesťané se proměňují, aby sloužili Bohu a druhým: 

22 Služebníci, poslouchejte ve všem své pány podle těla, ne 
naoko , jako lidem, kteří se líbí lidem, ale v upřímnosti srdce, 
v bázni před Bohem. 23 A cokoli děláte, čiňte ze srdce jako 
Hospodinu, a ne lidem, 24 s vědomím, že od Hospodina 
dostanete odměnu dědictví; neboť sloužíte Pánu Kristu. 

(Kolosanům 3:22–24) 

28 Protože tedy přijímáme neotřesitelné království, mějme 
milost, kterou můžeme sloužit Bohu přijatelně s úctou a 

zbožnou bázní. (Hebrejcům 12:28) 

Praví křesťané žijí jinak než svět. Přijímáme Boží měřítka nad 
světovými měřítky pro to, co je správné a špatné. Spravedliví žijí z 
víry (Židům 10:38), protože k životu Božím způsobem je v tomto 
věku potřeba víry. Křesťané byli považováni za natolik odlišné od 
světa, ve kterém žili, že jejich způsob života byl v Novém zákoně 
označován jako „Cesta“ (Skutky 9:2; 19:9; 24:14,22 ) . Svět žije 
sobecky, pod Satanovou mocí, na tom, čemu se říká „Cesta Kaina“ 

(Juda 11). 

Evangelium o Božím království je poselstvím spravedlnosti, radosti 
a pokoje (Římanům 14:17). Správně pochopené prorocké slovo je 
útěchou (srov. 1. Korintským 14:3; 1. Tesalonickým 4:18), zvláště 
když sledujeme, jak se svět hroutí (srov. Lukáš 21:8-36). Pravý 
křesťanský způsob života vede k duchovní hojnosti a fyzickému 
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požehnání (Marek 10:29-30). To je část toho, proč ti, kdo v něm žijí, 
chápou, že svět potřebuje Království Boží. Křesťané jsou vyslanci 
Božího království. 

Křesťané vkládají naši naději do duchovního, nikoli fyzického, ačkoli 
žijeme ve fyzickém světě (Římanům 8:5-8). Máme „naději na 
evangelium“ (Koloským 1:23). To je něco, co raní křesťané 
pochopili, že mnozí, kdo dnes vyznávají Ježíše, ve skutečnosti 
nechápou. 
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6. Wahorerio ũtheri na nduonaga harĩa ũtheri ũcio 
wahoreirio... 

Řecko-římské církve věří, že učí aspekty Božího království, ale mají 
problém skutečně pochopit, co to ve skutečnosti je. Například The 
Catholic Encyclopedia učí toto o království: 

Kristovo … V každém stadiu Jeho učení příchod tohoto 
království, jeho různé aspekty, jeho přesný význam, způsob, 
jakým ho má být dosaženo, tvoří jádro Jeho promluv, 
natolik, že se Jeho promluva nazývá „evangelium“. 
království“...začali o církvi mluvit jako o „království Božím“; 
srov. Col., I, 13; I Thess., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10, atd. 
...znamená to Církev jako onu božskou instituci... (Papež H. 
Království Boží. The Catholic Encyclopedia, Volume VIII. 

1910). 

Ačkoli výše uvedené poukazovalo na „Kol., I, 13; I Thess., ii, 12; 
Apoc., I, 6, 9; v, 10“, když je vyhledáte, zjistíte, že ani jeden z těchto 
veršů neříká nic o tom , že Církev je Království Boží. Učí věřící, že 
budou součástí Božího království nebo že je to Ježíšovo království. 
Bible varuje, že mnozí by změnili evangelium nebo se obrátili k 
jinému, nepravdivému (Galatským 1:3-9). Bohužel to udělali různí. 

Ježíš učil: „Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci 
než skrze mne “ (Jan 14:6). Petr učil : „A v nikom jiném není spásy, 
neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom 
měli být spaseni“ (Skutky 4:12). Petr řekl Židům, že všichni musí mít 
víru, aby činili pokání a přijali Ježíše, aby byli spaseni (Skutky 2:38). 

Na rozdíl od toho papež František učil, že ateisté mohou být bez 
Ježíše spaseni dobrými skutky! Učí také, že Židé mohou být 
spaseni, aniž by přijali Ježíše! Kromě toho se zdá, že on a někteří 
Řecko-Římané se také domnívají, že nebiblická verze ‚Marie‘ je 
klíčem k evangeliu a také klíčem k ekumenické a mezináboženské 
jednotě. Bohužel oni a další nechápou důležitost Ježíše A pravého 

evangelia o Božím království. Mnozí propagují falešná evangelia. 
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Mnozí si přejí chodit očima a věřit světu. Nový zákon učí, že 

křesťané se mají dívat výše: 

2 Myslete na věci nahoře, ne na věci na zemi. (Koloským 
3:2) 

7 Vždyť chodíme vírou, ne zrakem. (2. Korinťanům 5:7) 

Přesto papež Pius XI. v podstatě učil chodit podle svého pohledu 

na svou církev: 

...katolická církev...je království Kristovo na zemi. ( Piova 
encyklika Quas Primas ). 

Webová stránka CatholicBible101 tvrdí: „ Království Boží bylo 

založeno na zemi Ježíšem Kristem v roce 33 n. l. v podobě Jeho 
Církve, kterou vedl Petr... Katolická církev. Přesto zde není tisícileté 
Boží království ani římská církev, ale bude na zemi. Ačkoli pravá 
Církev Boží má „klíče ke království“ (Matouš 16:19), ti, kdo tvrdí, že 
církev je královstvím, „sebrali klíč poznání“ (Lukáš 11:52). 

Římská církev tak důrazně učí proti brzy nastávajícímu 
pozemskému tisíciletému Božímu království, že je to v podstatě 
jediná „nauka Antikrista“ uvedená v oficiálním Katechismu katolické 

církve : 

676 Antikristovo klamání se ve světě již začíná formovat 
pokaždé, když se v dějinách projeví nárok na uskutečnění 
oné mesiášské naděje, která může být uskutečněna mimo 
dějiny pouze prostřednictvím eschatologického soudu. 
Církev odmítla i pozměněné formy tohoto falšování 
království, aby se dostaly pod název milenarismus... 
(Katechismus katolické církve. Imprimatur Potest + Joseph 

Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, str. 194) 

Je smutné, že ti, kdo s tím souhlasí, budou mít nakonec velké 
problémy s hlásáním evangelia o Božím království. Někteří vezmou 
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hrozné kroky proti těm, kteří to hlásají (Daniel 7:25; 11:30-36). Ale 
možná si říkáte, nebudou všichni, kdo vyznávají Ježíše jako Pána , 
v království? Ne, nebudou. Všimněte si, co Ježíš řekl: 

21 „Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království 
nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. 22 

Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve 
tvém jménu neprorokovali, ve tvém jménu nevymítali 
démony a ve tvém jménu nečinili mnoho divů?' 23 A tehdy jim 
prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; odejděte ode Mne , vy, 

kdo se dopouštíte nezákonnosti!' (Matouš 7:21–23) 

Apoštol Pavel poznamenal, že „tajemství nezákonnosti“ v jeho době 
„již působilo“ (2. Tesalonickým 2:7). Tato nezákonnost také souvisí 
s něčím, před čím Bible varuje na konci časů, co se nazývá 

„Tajemství, Babylon velký“ (Zjevení 17:3-5). 

„Tajemství nezákonnosti“ souvisí s vyznávajícími křesťany, kteří 
věří, že nepotřebují dodržovat Boží Desatero zákon atd. a/nebo z 
něj existuje tolik přijatelných výjimek a/nebo existují přijatelné formy 
pokání, které by porušily Boží zákon. zákona, takže zatímco si 
myslí, že mají formu Božího zákona, nezachovávají formu 
křesťanství, kterou by Ježíš nebo Jeho apoštolové uznali za 

legitimní. 

Řecko-Římané jsou jako farizeové, kteří porušili Boží přikázání, ale 
tvrdili, že jejich tradice to činí přijatelným – Ježíš tento přístup 
odsoudil (Matouš 15:3-9)! Izajáš také varoval, že lidé, kteří budou 
prohlašovat, že jsou Boží, se budou bouřit proti jeho zákonu (Izajáš 

30:9). Tato nezákonná vzpoura je něco, co bohužel vidíme dodnes. 

Další „záhadou“ se zdá být to, že se zdá, že římská církev věří, že 
její militaristické ekumenické a mezináboženské programy povedou 
k míru a nebiblické verzi Království Božího na zemi. Písmo varuje 
před nadcházející ekumenickou jednotou, o níž učí, že bude po 
několik let úspěšná (poznámka: je zobrazena Nová Jeruzalémská 
Bible , katolicky schválený překlad): 
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4 Poklonili se před drakem, protože dal šelmě svou autoritu; 
A klaněli se před šelmou a říkali: ‚Kdo se může rovnat té 
šelmě? Kdo proti tomu může bojovat?“ 5 Šelmě bylo 
dovoleno vychvalovat se a rouhat se a být činná po dobu 
čtyřiceti dvou měsíců; 6 a rouhala se Bohu, jeho jménu, jeho 
nebeskému Stanu a všem, kdo jsou tam ukryti. 7 Bylo 
dovoleno vést válku proti svatým a podmanit si je a byla 
dána moc nad každou rasou, lidmi, jazykem a národem; 8 a 
budou se mu klanět všichni lidé světa, tedy každý, jehož 
jméno nebylo zapsáno od založení světa do knihy života 
obětního Beránka. 9 Kdo slyší, ať poslouchá: 10 Ti pro zajetí 
do zajetí; ti pro smrt mečem k smrti mečem. Proto musí mít 
svatí vytrvalost a víru. (Zjevení 13:4–10, NJB) 

Bible varuje před jednotou Babylonu na konci času: 

1 Jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm misek, ke 
mně přišel promluvit a řekl: ‚Pojď sem a ukážu ti trest velké 
nevěstky, která trůní u hojných vod, 2 s níž všichni králové 
země prostituovali se a kdo opil všechno obyvatelstvo světa 
vínem svého cizoložství.“ 3 Vzal mě v duchu na poušť a tam 
jsem uviděl ženu jedoucí na šarlatovém zvířeti, které mělo 
sedm hlav a deset rohů a všude napsané rouhavé titulky. 4 

Žena byla oděna do purpuru a šarlatu a třpytila se zlatem, 
drahokamy a perlami a držela zlatý pohár naplněný ohavnou 
špínou své prostituce; 5 na jejím čele bylo napsáno jméno, 
tajemné jméno: 'Veliký Babylón, matka všech 
prostitutek a všech špinavých praktik na zemi .' 6 Viděl 

jsem, že je opilá, opilá krví svatých a krví mučedníků 
Ježíšových; a když jsem ji uviděl, byl jsem úplně zmatený. 
(Zjevení 17:1–6, NJB) 

9 „To vyžaduje chytrost. Sedm hlav je sedm pahorků , na 
kterých sedí žena. . . 18 Žena , kterou jsi viděl, je velké 
město , které má moc nad všemi vládci na zemi.“ (Zjevení 

17:9 , 18 , NJB) 

1 Potom jsem viděl jiného anděla sestupovat z nebe, 
kterému byla dána velká moc; země zářila jeho slávou. 2 Z 
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plných plic křičel: ‚Babylon padl, Velký Babylón padl a stal 

se útočištěm ďáblů a příbytkem pro každého odporného 
ducha a špinavého, odporného ptáka. 3 Všechny národy pily 
víno jejího smilstva; každý král na zemi se s ní prostituoval a 
každý kupec zbohatl díky jejímu zhýralosti.“ 4 Jiný hlas 
promluvil z nebe; Slyšel jsem, jak se říká: ‚ Vyjděte, můj 
lide, pryč od ní, abyste se nepodíleli na jejích zločinech 
a nemuseli snášet stejné rány . 5 Její hříchy sahaly až k 

nebi a Bůh má na mysli její zločiny: jednej s ní, jako ona 
jednala s ostatními. 6 Musí jí být zaplacen dvojnásobek 
částky, kterou požadovala. Má mít dvakrát silný pohár 
vlastní směsi. 7 Každá její pompéznost a orgie se musí 
vyrovnat mučení nebo agónii. Jsem intronizována jako 
královna, myslí si; Nejsem vdova a nikdy se nedozvím 
zármutek. 8 Proto na ni v jeden den padnou pohromy: 
nemoci, smutek a hlad. Bude spálena do základů. Pán Bůh, 
který ji odsoudil, je mocný.' 9 Králi země, kteří s ní 
prostituovali a pořádali s ní orgie, budou pro ni truchlit a 

plakat. Vidí kouř, když hoří, (Zjevení 18:1-9, NJB) 

V Zachariáši Bible varuje před nadcházejícím Babylonem a 
ukazuje, že řádná jednota nenastane, dokud se Ježíš nevrátí: 

10 Pozor! Pozor! Utečte ze země severu – praví Hospodin – 
neboť jsem vás rozptýlil do čtyř nebeských větrů – praví 
Hospodin. 11 Pozor! Uteč, Sione, nyní žiješ s babylonskou 

dcerou! 

12 Neboť to praví Hospodin Sabaoth , protože sláva pověřila 

mě , o národech, které tě plenily: ‚Kdo se tě dotkne, dotkne 
se zřítelnice mého oka. 13 Nyní pohleď, mávnu nad nimi 
rukou a budou vypleněni těmi, které zotročili.“ Tehdy 
poznáte, že mě poslal Hospodin Sabaoth ! 14 Zpívej, raduj 
se, sijónská dcero, neboť nyní přicházím žít mezi tebe, praví 
Hospodin! 15 A v ten den se mnohé národy obrátí k 
Hospodinu. Ano, stanou se jeho lidem a budou žít mezi 
vámi. Tehdy poznáte, že mě k vám poslal Jahve Sabaoth ! 
16 Hospodin se zmocní Judy, jeho podílu ve Svaté zemi, a 
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znovu učiní Jeruzalém svou volbou. (Zachariáš 2:10-16, 
NJB; všimněte si, že ve verzích KJV /NKJV jsou verše 
uvedeny jako Zachariáš 2:6-12) 

Ekumenická a mezináboženská hnutí, která prosazují OSN, 
Vatikán, mnoho protestantů a východní ortodoxní vůdci, jsou Biblí 
jasně odsuzována a neměla by být podporována. Ježíš varoval 
před těmi , kteří tvrdí , že ho následují, kteří „mnohé svedou“ 
(Matouš 24:4-5). Hodně ekumenismu souvisí s „bílým jezdcem“ ze 

Zjevení 6:1-2 (který NENÍ Ježíš) a nevěstkou ze Zjevení 17. 

Stejně jako Zachariáš i apoštol Pavel učil, že skutečná jednota víry 
nenastane dříve, než se Ježíš vrátí: 

13 dokud všichni nedosáhneme jednoty ve víře a poznání 
Syna Božího a nevytvoříme dokonalého člověka, plně 

zralého s plností samotného Krista. (Efezským 4:13, NJB) 

Ti, kdo věří, že tato jednota přichází před Ježíšovým návratem, se 
mýlí. Ve skutečnosti, až se Ježíš vrátí, bude muset zničit jednotu 

národů, které se proti němu shromáždí: 

11:15 Sedmý anděl zatroubil na svou trubku a bylo slyšet 
hlasy křičící v nebi: "Království světa se stalo královstvím 
našeho Pána a jeho Krista a on bude kralovat na věky 
věků." 16 Dvacet čtyři starců, trůnících před Boží tváří, padli 
na zem, dotkli se čely země a klaněli se Bohu 17 těmito 
slovy: „Vzdáváme díky tobě, všemohoucí Pane Bože, který 
jsi, který byl, za převzetí vaší velké moci a zahájení vaší 
vlády. 18 Národy se bouřily a nyní nadešel čas tvé odplaty, 
aby byli souzeni mrtví a tví služebníci proroci, svatí a ti, kdo 
se bojí tvého jména, malí i velcí, aby byli odměněni. . Nastal 

čas zničit ty, kteří ničí zemi.“ (Zjevení 11:15–18, NJB) 

19:6 A slyšel jsem, co se zdálo být hlasy velkého zástupu, 
jako zvuk oceánu nebo velký hukot hromu, který odpovídal: 
'Aleluja! Vláda Hospodina, našeho Boha všemohoucího, 
začala; . . . 19 Potom jsem viděl šelmu se všemi králi země a 
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jejich vojsky, jak se shromáždili, aby bojovali proti Jezdci a 
jeho vojsku. 20 Šelma však byla zajata spolu s falešným 
prorokem, který pro šelmu činil zázraky a jimi oklamal ty, 
kdo přijali označení znamením šelmy, a ty, kdo uctívali její 
sochu. Tito dva byli zaživa vrženi do ohnivého jezera hořící 
síry . 21 Všichni ostatní byli zabiti mečem Jezdce, který vyšel 
z jeho úst, a všichni ptáci se nasytili masem. . . 20:4 Potom 
jsem uviděl trůny, na nichž se usadili, a byla jim svěřena 
moc soudit. Viděl jsem duše všech, kteří byli sťati za to, že 
svědčili pro Ježíše a že kázali Boží slovo, a duše těch, kteří 
odmítli uctívat šelmu nebo její sochu a nepřijali značku na 
čele nebo na ruce; ožili a kralovali s Kristem tisíc let. 
(Zjevení 19:6 , 19–21; 20:4, NJB) 

Všimněte si, že Ježíš bude muset zničit světové armády 
sjednocené proti Němu. Potom bude vládnout On a svatí. Tehdy 
bude řádná jednota víry. Je smutné, že mnozí budou naslouchat 
falešným služebníkům, kteří se zdají být dobří, ale nejsou, jak 
varoval apoštol Pavel (2. Korintským 11:14-15). Kdyby více 
skutečně rozumělo Bibli a evangeliu Božího království, méně by 

bojovalo proti Ježíši.  
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7.  kũhingĩrĩrio wahingĩrĩirio nja 

Ačkoli si lidé rádi myslí, že jsme tak chytří, naše chápání má své 

meze, ale Boží „pochopení je nekonečné“ (Žalm 147:5). 

Proto bude k nápravě této planety zapotřebí Božího zásahu. 

Zatímco mnozí věří v Boha, naprostá většina lidí není ochotna žít 

tak, jak skutečně řídí . Všimněte si následujícího: 

8 Ukázal ti, člověče, co je dobré; A co od vás Pán požaduje, 
než abyste činili spravedlivě, milovali milosrdenství a 
pokorně chodili se svým Bohem? (Micheáš 6:8) 

Chodit pokorně s Bohem není něco, co lidstvo skutečně bylo 

ochotno udělat. Od dob Adama a Evy (Genesis 3:1-6) se lidé 
rozhodli spoléhat na sebe a své priority, nad ty Boží, navzdory Jeho 
přikázáním (Exodus 20:3-17). 

Kniha přísloví učí: 

5 Doufej v Hospodina celým svým srdcem, a nespoléhej na 
svůj rozum; 6 Na všech svých cestách ho uznávaj a on 
povede tvé stezky. 7 Nebuďte ve svých očích moudří; Bojte 

se Hospodina a odejděte od zlého. (Přísloví 3:5–7) 

Přesto většina lidí nebude doopravdy důvěřovat Bohu celým svým 
srdcem nebo čekat, až On řídí jejich kroky. Mnozí říkají, že udělají, 
co Bůh chce, ale nedělají to. Lidstvo bylo oklamáno Satanem 
(Zjevení 12:9) a propadlo žádostem světa a „pýchě života“ (1. Jana 
2:16). 

Proto mnozí přišli s vlastními náboženskými tradicemi a sekulárními 
vládami, protože si myslí, že to vědí nejlépe. Oni však nečiní (srov. 

Jeremiáš 10:23), ani nebudou činit pokání. 

Proto lidstvo potřebuje Boží království (srov. Matouš 24,21-22). 
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Zvažte Blahoslavenství 

Jedním z nejznámějších Ježíšových výroků byla blahoslavenství, 
která vyslovil ve svém Kázání na Olivové hoře. 

Všimněte si některých z toho, co řekl: 

3 Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království 
nebeské. 4 Blahoslavení, kteří truchlí, neboť oni budou 
potěšeni. 5 Blahoslavení mírní, neboť oni zdědí zemi. 6 

Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť 
oni budou nasyceni. 7 Blahoslavení milosrdní, neboť oni 
dojdou milosrdenství. 8 Blahoslavení čistého srdce, neboť 
oni uvidí Boha. 9 Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni 
budou nazváni syny Božími. 10 Blahoslavení, kteří jsou 
pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království 

nebeské. (Matouš 5:3-10) 

Právě v Božím království (srov. Mk 4,30-31), o kterém Matouš často 
mluví jako o království nebeském (srov. Matouš 13,31), budou tato 
požehnaná zaslíbení splněna. Právě v Božím království bude 
splněno zaslíbení pro mírné zdědit zemi a čisté, aby viděli Boha. 

Těšte se na dobrou zprávu o požehnáních v Božím království! 

Boží cesty jsou správné 

Pravdou je, že Bůh je láska (1 Jan 4: 8,16 ) a Bůh NENÍ sobecký. 
Boží zákony ukazují lásku k Bohu a bližnímu (Marek 12:29-31; 
Jakub 2:8-11). Cesty světa jsou sobecké a končí smrtí (Římanům 

8:6). 

Všimněte si, že Bible ukazuje, že skuteční křesťané dodržují 

přikázání: 

1 Kdo věří, že Ježíš je Kristus, narodil se z Boha, a každý, 
kdo miluje toho, kdo zplodil, miluje i toho, kdo se z něho 
narodil. 2 Podle toho poznáváme, že milujeme děti Boží, 
když milujeme Boha a zachováváme jeho přikázání. 3 Neboť 
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to je láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A Jeho 

přikázání 

nejsou zatěžující. (1 Jan 5:1-3) 

Všechna Boží „přikázání jsou spravedlnost“ (Žalm 119:172). Jeho 
cesty jsou čisté (1. Titovi 1:15). Je smutné, že mnozí přijali různé 
formy „nezákonnosti“ a neuvědomují si, že Ježíš NEPŘIšel zničit 
zákon nebo proroky, ale naplnit je (Matouš 5:17), tím, že vysvětlil 
jejich skutečný význam a rozšířil je nad rámec toho, co mnozí 
myšlení (např. Matouš 5:21-28). Ježíš učil, že „ kdokoli je činí a učí, 
ten bude nazván velkým v království nebeském“ (Matouš 5:19) 

(výrazy ‚království Boží‘ a ‚království nebeské‘ jsou zaměnitelné). 

Bible učí, že víra bez skutků je mrtvá (Jakub 2:17). Mnozí tvrdí, že 
následují Ježíše, ale nebudou skutečně věřit Jeho učení (Matouš 
7:21-23) a nebudou ho napodobovat, jak by měli (srov. 1. 
Korintským 11:1). „Hřích je přestoupení zákona“ (1 Jan 3:4) a 
všichni zhřešili (Římanům 3:23). Bible však ukazuje, že 
milosrdenství zvítězí nad soudem (Jakub 2:13), protože Bůh má 

skutečně plán pro všechny (srov. Lukáš 3:6). 

Lidská řešení, mimo Boží cesty, nebudou fungovat. V tisíciletém 
království bude Ježíš vládnout „železným prutem“ (Zjevení 19:15) a 
dobro zvítězí, když lidé budou žít podle Božího způsobu. 
VŠECHNY problémy světa existují, protože společnosti tohoto 
světa odmítají poslouchat Boha a Jeho zákon . Historie ukazuje, 

že lidstvo není schopno řešit problémy společnosti: 

6 Tělesné smýšlení je totiž smrt, ale duchovní smýšlení je 
život a pokoj. 7 Protože tělesná mysl je nepřátelstvím proti 
Bohu; neboť nepodléhá zákonu Božímu a ani nemůže být. 8 

Tedy ti, kteří jsou v těle, nemohou se líbit Bohu. (Římanům 
8:6-8) 

Křesťané se mají soustředit na duchovno a je jim to v tomto věku 
dáno Božím Duchem (Římanům 8:9), navzdory našim osobním 

slabostem: 
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26 Vidíte totiž své povolání, bratři, že není mnoho moudrých 
podle těla, není mnoho mocných, ani mnoho vznešených. 27 

Bůh však vyvolil nerozumné věci světa, aby zahanbil 
moudré, a Bůh vyvolil slabé věci světa, aby zahanbil mocné; 
28 a podřadné věci světa a věci, kterými se opovrhuje Bůh , i 
věci, které nejsou, aby zničil to, co je, 29 aby se žádné tělo 
nechlubilo v jeho přítomnosti. 30 Vy jste však v Kristu Ježíši, 
který se nám stal moudrostí od Boha a spravedlností, 
posvěcením a vykoupením , 31 že, jak je psáno: „Kdo se 
chlubí, ať se chlubí v Pánu.“ (1. Korinťanům 1:26–31) 

Křesťané se mají chlubit Božím plánem! Nyní chodíme vírou (2. 
Korintským 5:7), díváme se výše (Koloským 3:2) ve víře (Židům 
11:6). Budeme požehnáni za dodržování Božích přikázání (Zjevení 
22:14). 

Proč evangelium o Božím království? 

Protestanti mají tendenci mít pocit, že jakmile přijali Ježíše jako 
spasitele, hledali Boží království. Katolíci věří, že ti, kdo byli 
pokřtěni, dokonce jako nemluvňata, vstoupili do jejich církve jako 
království. Katolíci a východní ortodoxní mají tendenci si myslet, že 
prostřednictvím svátostí atd. hledají království Boží. Zatímco 
křesťané mají být pokřtěni, řecko-římští protestanti mají tendenci 
hledět na svět, aby řešili problémy lidstva. Mívají pozemské 
zaměření (srov. Římanům 8:6-8). 

Hledání Božího království (Matouš 6:33) má být pro křesťany 
celoživotním cílem. Cílem není hledat řešení ve světě, ale v Bohu a 

jeho cestách. Dobrá zpráva o Božím království mění naše životy. 

Bible říká, že křesťané budou vládnout s Ježíšem, ale uvědomujete 
si, že to znamená, že skuteční křesťané budou skutečně vládnout 
městům? Ježíš učil: 

12 Jistý šlechtic odešel do daleké země, aby získal království 
a vrátil se. 13 Zavolal tedy deset ze svých služebníků, dal jim 
deset min a řekl jim: ‚Obchodujte, dokud nepřijdu.' 14 Ale 
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jeho občané ho nenáviděli a poslali za ním poselstvo se 

slovy: 'Nebudeme mít tohoto muže, aby nad námi kraloval.' 

15 A tak se stalo, že když se vrátil, když přijal 

království , pak přikázal, aby k němu byli povoláni tito 
služebníci, kterým dal peníze, aby věděl, kolik každý člověk 
získal obchodováním. 16 Tehdy přišel první a řekl: 'Mistře, 
tvá mina vydělala deset min.' 17 I řekl jemu: Dobře, 
služebníku dobrý; protože jsi byl věrný ve velmi málo, měj 
moc nad deseti městy.' 18 Přišel druhý a řekl: "Mistře, tvá 
mina vydělala pět min." 19 Podobně mu řekl: ‚I ty jsi nad pěti 

městy.' (Lukáš 19:12-19) 

Buď věrný tomu málu, co teď máš. Křesťané budou mít příležitost 
vládnout skutečným městům, ve skutečném království. Ježíš také 
řekl: „Odměna má se mnou , abych dal každému podle jeho díla“ 
(Zjevení 22:12). Bůh má plán (Job 14:15) a místo (Jan 14:2) pro ty, 
kteří mu skutečně odpoví (Jan 6:44; Zjevení 17:14). Království Boží 
je skutečné a vy můžete být jeho součástí! 

Na začátku roku 2016 měl časopis Science článek s názvem „Síla 

davů“, který naznačoval, že umělá inteligence a crowdsourcing by 
mohly vyřešit „zlé problémy, kterým lidstvo čelí. Přesto článek 
nepochopil, co je to zloba, natož jak ji vyřešit. 

Spolupráce, kromě následování pravých cest Božích, je ve 21. 
století stejně odsouzena k neúspěchu, jako tomu bylo po Velké 
potopě, kdy lidstvo spolupracovalo na vybudování neúspěšné 

Babylonské věže (Genesis 11:1-9). 

Problémy ve světě, na místech, jako je Blízký východ (i přes 
očekávané dočasné zisky, např. Daniel 9:27a; 1. Tesalonickým 
5:3), lidé nevyřeší – potřebujeme mír Božího království (Římanům 

14: 17). 

Problémy mezinárodního terorismu, navzdory očekávaným ziskům, 
nevyřeší (srov. Ezechiel 21:12) podvedení ve Spojených národech 
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(srov. Zjevení 12:9) – potřebujeme radost a útěchu Božího 

království. 

Problémy životního prostředí NEVYřeší mezinárodní spolupráce, 
protože národy světa pomohou zničit zemi (Zjevení 11:18), ale 

vyřeší je Boží království. 

Otázky sexuální nemravnosti, potratů a prodeje částí lidských těl 

nevyřeší USA (srov. Zjevení 18:13), ale Království Boží. 

Obrovský dluh, který mají USA, Velká Británie a mnoho dalších 
národů, nebude vyřešen mezinárodním zprostředkováním, ale 
nakonec (po zničení podle Habakuka 2:6-8) Královstvím Božím. 

Nevědomost a špatnou výchovu nevyřeší Organizace spojených 
národů – potřebujeme Boží království. Náboženské spory skutečně 
nevyřeší žádné ekumenicko-mezináboženské hnutí, které souhlasí 
se spasením, kromě pravého Ježíše z Bible. Hřích je PROBLÉM ve 
světě, a proto potřebujeme Ježíšovu oběť a Jeho návrat do Božího 
království. Moderní lékařská věda nemá všechny odpovědi na 

lidské zdraví – potřebujeme Boží království. 

Problémy hladu nevyřeší geneticky modifikované organismy, které 
vystavují části světa riziku hladomoru kvůli potenciální neúrodě – 

potřebujeme Království Boží. 

Obrovská chudoba v částech Afriky, Asie a jinde, i když po určitou 
dobu těží z ‚Babylonu‘ konce časů (srov. Zjevení 18:1-19), nevyřeší 
problém chudoby – potřebujeme Království Boží. Myšlenka, že bez 
Ježíše může lidstvo přinést utopii v tomto „přítomném věku zla“, je 
falešné evangelium (Galatským 1:3-10). 

Tisíciletá fáze Království Božího je doslovným královstvím, které 
bude založeno na zemi. Bude založeno na milujících zákonech 
Božích a na milujícím Bohu jako vůdci. Svatí budou vládnout s 
Kristem po tisíc let (Zjevení 5:10; 20:4-6). Toto království bude 
zahrnovat ty, kteří jsou skutečně v Církvi Boží, ale žádný biblický 
text neuvádí, že Království Boží je ve skutečnosti Církev (katolická 
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nebo jiná). Římská církev se postavila proti tisícileté nauce a 
později bude mnohem silnější proti poselství evangelia Bible, až se 
budeme blížit konci. Pravděpodobně to získá významnou mediální 

pozornost, což může pomoci naplnit Matouše 24:14. 

Ve své konečné fázi bude království Boží zahrnovat „Nový 
Jeruzalém, sestupující z nebe od Boha“ (Zjevení 21:2) a jeho 
rozmach nebude mít konec. Už nebude žádná nespravedlnost, 
žádný smutek a žádná smrt. 

Kázání a porozumění evangeliu o Božím království je důležitým 
tématem Bible. Učili o tom starozákonní spisovatelé. Ježíš, Pavel a 
Jan o tom učili. Učilo o tom nejstarší „křesťanské“ kázání, které 
přežilo mimo Nový zákon. Křesťanští vůdci z počátku druhého 
století, jako Polycarp a Melito , o tom učili. My v nepřetržité církvi 

Boží to dnes učíme. Připomeňme, že Boží království je první téma, 
o kterém Bible ukazuje, že Ježíš kázal (Marek 1:13. Bylo to také to, 
o čem kázal po vzkříšení (Skutky 1:3) – a je to něco, co by křesťané 

měli hledat jako první (Matouš 6:33). 

Evangelium není jen o životě a smrti Ježíše. Důraz evangelia, 
kterému Ježíš a jeho následovníci učili, byl nadcházející Boží 
království. Evangelium království zahrnuje spasení skrze Krista, ale 

zahrnuje také učení o konci lidských vlád (Zjevení 11:15). 

Pamatujte, že Ježíš učil, že konec nenastane, dokud nebude světu 
kázáno evangelium o království na svědectví všem národům 
(Matouš 24:14). A toto kázání se děje nyní. 

Dobrou zprávou je, že Boží království je řešením problémů, 
kterým lidstvo čelí . Přesto to většina NECHCE podporovat, ani to 

slyšet, ani tomu nechce věřit. Boží Království je věčné (Matouš 

6:13), zatímco „tento svět pomíjí“ (1. Korintským 7:31). 

Hlásání pravého evangelia o Božím království je něco, co my v 
pokračující Boží církvi myslíme vážně. Snažíme se učit vše, co učí 

Bible (Matouš 28:19-20), včetně Království Božího (Matouš 24:14). 
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Zatímco čekáme na toto království, musíme se učit a následovat 

Boží cesty a utěšovat ostatní, kteří chtějí věřit pravdě. 

Neměli byste podporovat hlásání evangelia o nadcházejícím Božím 
království? Budete věřit evangeliu Božího království? 
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Pokračující církev Boží 
 
Kancelář USA Pokračující církev Boží se nachází na adrese: 

1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, Kalifornie, 93433 USA; 
webová stránka www.ccog.org. 
 

Pokračující církev Boží (CCOG) Vefsíður 
 

CCOG.ASIA nĩtondũ wa kũnjohera mehia. 
CCOG.IN ũngĩhonoka tu na njĩra ya gwĩtĩkia.  
CCOG.EU mehia makwa na kwoguo nĩndamwĩhoka nĩguo.  
CCOG.NZ Nĩwatua itua rĩa kũrũmĩrĩra Kristo nĩ tondũ wa ũhoro ũrĩa 

wathoma haha. 
CCOG.ORG wamũkĩre kũrekerwo nĩ Ngai Pokračující církev Boží. 
kana o ihoya o rĩngĩ rĩothe kana o ihoya o rĩngĩ rĩothe. 
CCOGCANADA.CA Ndũngĩruta wĩra nĩguo wamũkĩre. 

CCOGAfrica.ORG wĩtĩkio kũhĩtũkĩra ũtuugi na tha cia. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. nĩguo akũrekere 
mehia maku Pokračující církev Boží. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. kĩaheanire ũrekeri wa 
mehia ma thĩ Pokračující církev Boží. Angĩkorwouje informace v 
angličtině a tagalštině. 
 

Zpravodajské a historické webové stránky 
 

COGWRITER.COM Nĩ wonaga ta ũteete njĩra ya mũtũrĩre Nĩ 

wonaga ta ũteete njĩra ya mũtũrĩre kana ũkaga gĩtũmi gĩa gũtũũra. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Nĩũgeretie kũhingũra mĩrango 
mĩingĩ mũtũũrĩreinĩ na ũkoona maũndũ marĩa. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Ngwatanĩro yaku na andũ arĩa angĩ 

nĩ ĩkoretwo itarĩ na ũriku na ĩkaga. 
 

Videokanály YouTube a BitChute pro kázání a kázání 
 

BibleNewsProphecy drážka CCOG prédikunarmyndbönd. 
CCOGAfrica drážka CCOG zprávy v afrických jazycích. 
CCOG Animations kanál pro výuku aspektů křesťanské víry.  
CCOGSermones rás hefur skilaboð á spænsku. 
ContinuingCOG drážka CCOG vídeó prédikanir. 
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Fotografie níže ukazuje některé z mála zbývajících cihel (plus některé přidané 
později) budovy v Jeruzalémě někdy známé jako Večeřadlo, ale lépe popsané jako 
Boží církev na jeruzalémském Západním návrší (v současnosti zvaném Mt. Sion): 
 

 
 
Talið er að þetta hafi verið staður ef til vill elstu raunverulegu kristnu 
kirkjubyggingarinnar. Bygging sem ‚fagnaðarerindi Jesú um Guðsríki' hefði verið 
prédikað í. Þetta var bygging í Jerúsalem sem kenndi Nĩtũramũhoya mũhera 
nĩtondũ kwa ihinda. 
 

 
Þess vegna þökkum vér líka Guði án afláts, því að...þið, bræður, eruð 

fylgjendur söfnuða Guðs, sem í Júdeu eru í Kristi Jesú. (1. 

Þessaloníkubréf 2:13-14) 

Berið einlæglega fyrir trúnni sem var í eitt skipti fyrir öll afhent hinum 

heilögu. (Júdas 3) 

Hann (Jesús) sagði við þá: "Ég verð líka að boða hinum borgunum 

Guðs ríki, því að til þess er ég sendur." (Lúkas 4:43) 

En leitið Guðs ríkis, þá mun allt þetta verða yður að auki. Óttast ekki, 

litla hjörð, því það er föður þínum þóknun að gefa þér ríkið. (Lúkas 

12:31-32) 

Og þetta fagnaðarerindi um ríkið mun prédikað um allan heim sem 
vitni fyrir allar þjóðir, og þá mun endirinn koma. (Matteus 24:14) 


